Aan onze Inschrijvers.
00ALS wij het in onze vorige aflevering zegden,
• sparen wii ons geene opofferingen om onder
alle opzichten, zoo stoffelijke als andere, ons maand
schrift meer ' en meer waardig te maken van het
Katholieke Vlaamsche Volk, wiens orgaan het is.
Wij zegden ons, doch beter zegden wij um) maandsch rift, want bet is op uw aandringen dat het gesticht is
geweest , bet is dank aan uwe ondersteuning dat het
bestaat en zijne vruchten van goed en nut afwerpt,
bet is onder uwe hoede dat bet voortleeft om de
standaard te zijn van de groote katholieke Vlaamsche
partij. Immers een leger zonder vaandel is een verstrooid leger.
Reeds is , Het Belfort , het bestkoope en
meest verspreide Vlaamsche tijdschrift, doch onze
heerschzucht is, nog hooger te klimmen. Natuurlijk is
het vatbaar voor vele verbeteringen, en het zijn die
verbeteringen welke wij zouden willen invoeren, indien
de omstandigheden het ons veroorloven.
Onze onderneming is geene geldzaak : hoe meer
inschrijvers er zullen zijn, hoe meer tot ons doel zal
kunnen besteed worden. Laat ons toe in het belang
van onze gemeenschappelijke uitgave uwe welwillendheid in te roepen en U te vragen ons, als nieuwjaar, dat
wij U op Vlaamsche wijze goed en Talig wenschen,
het bijzijnde inschriivingsbewijs onderteekend door eenen

uwer vrienden, terug te sturen. Al ware het dat ieder
van U maar eênen abonnent aanbracht, welke macht
stond er te onzer beschikking ! Wij zouden U ook
dankbaar zijn, wildet gij ons eenige adressen opgeven
waaraan met vrucht een specimennummer zou
gezonden kunnen worden.
Nog eens , Goed en zalig nieuwjaar ! ,..
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Hoogleeraar JAN DAVID (1).
EN plechtig oogenblik was het voor u alien,
en roerend voor mij in 't bijzonder, voor
mij, oud-leerling van Vader David, als van
bet blanke warmer de sluier daar wegviel en die
gelaatstrekken van den beminden meester in het licht
rezen, tot sprekend leven door de kunst teruggeroepen,
aan het geweld des doods ontrukt, om nu voor
het Vlaarnsche yolk eeuwig voort te bestaan. Ziet!
Dat edel, schrander voorhoofd, die zachte blik der
oogen, die minzame lippen, heel dat wezen, met zijne
krachtig geteekende lijnen en tevens zachte uitdrukking,
,dat is hij ! Dat is die gevierde meester en goede
varier; dat is David, gelijk wij hem gezien, gehoord,
bemind hebben!
0 kunstenaar, ik wensch u geluk uit het diepste
eener dankbare ziel, dat gij, in zoo treffende gelijkenis,
ons den vader hebt wedergegeven : het is alsof, na
lange afwezigheid, wij hem zagen terugkeeren, hem
weer ontmoetten, alles in hem herkennende wat van
hem onze herinnering, diep ingeprent, bewaard hield.
U ook wensch ik geluk, bloeiend Davidsfonds van
Borgerhout ! Gij hebt eene edele gedachte opgevat en
een na te volgen voorbeeld gegeven! Mocht weldra

(I) Feestrede uitgesproken te Borgerhout, voor de afdeeling
van het Davidsfonds, bij de onthulhng van het marmeren borstbeeld van HoogleeraHr Jan David.
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elke der talrijke afdeelingen van ons machtig Davidsfonds het borstbeeld van hem wien onze inrichting
huldigt in den naam dien zij zich verkoor, in haar
midden prijken zien ! Mochten wij dit beeld ook weldra
begroeten in de vergaderzaal van die Vlaamsche Academie,
waar hij, de groote Vlaming, hij, een hoofdman der
Vlaamsche Beweging, een der grondleggers van was,
gelijk ons geleerde bestuurder Willems het in zijne
feestrede ter Academie heeft vastgesteld.
Met David te vereeren, vereert gij u zelf : gij
kleeft het grondbeginsel aan dat hij heeft verdedigd ;
gij vereenigt u met de overleveringen uit zijn werk
ons nagelaten ; gij staat op voor de rechten van yolk
en taal, waar hij, met de kracht der heiligste overtuiging, met de macht der hoogste geestvermogens ,
volhardend voor gestreden heeft, en Wier eindelijke
zegepraal hij heeft voorspeld en voorbereid.
Ja, er was een tijd dat men vragen kon : « wat
is nu Vlaanderen nog? » en, den Latijnschen geschiedschrijver nasprekende, antwoorden : Vlaanderen is het
graf van een glorievol verleden. Een beroemd graf
wel, famosum sepulchrum, maar niettemin — een
graf, eene -woonstede des doods, waar een yolk, onder
de eeuwenlange verdrukking van vreemde overheerschers
afgestorven van eigen nationaal leven, eigen taal en
zeden, den doodsslaap schijnt ingesluimerd te zijn om
nooit meer te worden gewekt. En Loch, dat yolk is
ontwaakt. Geen huis des doods is Vlaanderen meer;
maar een huis van krachtig leven, van moedige en
vruchtbare werkzaamheid, van edel zelfgevoel, van
mannelijke deugden en daden !
Aan die heropbeuring van onzen naticinalen geest
heeft David, gelijk hij met voile recht van zich zelven
getuigen mocht, « gedurende een ganschen leeftijd zich
gewijd ». Zoo verwierf hij de glorie die, boven alle
andere glorie schoon en groot, bestaat in de erkentenis
van een yolk, in de dankbare herinnering aan gewichtige bewezen diensten.
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De Romeinsche wijsgeer en redenaar steunde op
die gedachte zijne bepaling der glorie : uit wiens
mond vernam de veroveraar eene, prachtiger lofrede
zijner daden ? Wat lyrische gloed in die hulde aan
den machtigen Caesar ! Wat geestdrift van bewondering in dat weelderig wooed !
« Nochtans, besluit de redenaar, indien gij, zegevierende krijgsman, de redder en de weldoener uwer
stad- en landgenooten niet wordt, uw naam zal ver en
wijd gaan reizen en dolen, maar eene vaste woonplaats
en zekere haardstede zal hij niet hebben. Bewondering
meer dan glorie zult gij winnen, daar de glorie eene
schitterende en uitgebreide beroemdheid is van talrijke en
groote weldaden, bewezen of aan de zijnen, of aan het
vaderland, of aan heel het menschelijk geslacht. »
Die reine glorie, die dankbare en liefdevolle vereerin g
van het gepleegde goed, omkranst met lauweren onverwelkbaar het hoofd van hoogleeraar David, en houdt
zijnen duurbaren naam gehuisvest in het hart van het
Vlaamsche yolk.
Hier heeft zijn roem eene vaste haardstede en
woonplaats; met zijnen naam is onze strijdersbond gedoopt; onder zijne leuze kampen wij voor Godsdienst,
Taal en Vaderland.
Hij heeft Vlaanderen uit zijne diepgezonken ontaa0ing heropgebeurd; de sporen van een tweehonderdjarig uitheemsch beheer doen verdwijnen ; het gevoel
van eigenwaarde, het bewustzijn van eigen ielfstandigheid wakker en werkzaam gemaakt; de ontzenuwde
taal tot nieuwe levenskracht gesterkt en met sierlijkheid
getooid ; van smaad en Noon haar gewroken ; de miskenning van hare schoonheid en van hare rechten
bestraft; de moederspraak leeren kennen en bewonderen,
beminnen en beoefenen. En, dat meer en meer zijn
werk, zijne weldaden worden begrepen, worden hooggeschat en dankbaar herdacht, daarvan zal ook dit
plechtig uur getuigen, deze heerlijke feesthulde die ons
in Borgerhout om zijn beeld vergadert.
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David, die het Vraamsche yolk kende, wist wel dat
zijne opofferingen met de dankbaarheid der natie zouden beloond worden, en hij vreesde niet, aan zich zelven
, en aan zijne medestrijders die hoogste glorie te beloven
« ieverig zijn om de eerste gronden te leggen eener
nationale litteratuur, en de zoo lang miskende taal der
vaderen op nieuw in eere te brengen — edele taak voorwaar, en die ons den Tegen van het nageslacht ver_Tekert, indien wij ze met beraad voortzetten, gelijk wij
Naar met vlijt hebben opgevat »,
Dit woord werd bewaarheid : de roem van David is
bij ons, bij zijn erkentelijk y olk gevestigd, om van geslacht
tot geslacht bewaard te blijven, en immer aan te groeien,
naarmate Vlaanderen het werk zijner eerste aanvoerders
volmaakt en de rechten van zijnen stain herovert.

« Toen David, schrijft Dr Willems, den nieuwen
kruistocht ondernam tegen de overheersching van vreemde
zeden en vreemde taal, stond hij bijna alleen met
eenige Vlamingen, mannen van moed en kende als
hij. »
VOOr het jaar dertig besteedde David zijne jonge
krachten aan het bestrijden der noodlottige strekkingen
van het Hollandsch staatsbestuur dat aan het geloof
onzer voorouders openlijk den oorlog verklaarde. Die
onbezonnen houding van het gouvernement werd streng
beoordeeld, ook door Jan Frans Willems « de schuld
van dit alles ligt oorspronkelijk bij de regeering, dewelke
te zeer ingenomen is gevveest met Fransche liberalen
en vuilaardige schrijvers, die zij met geld ondersteunde
om onze geestelijken en onzen Roomschen eeredienst
dagelijks belachelijk en smadelijk te makers... »
Is het te verwonderen dat de begaafde priester,
die « later bij meer dan eerie gelegenheid plechtig
verklaarde, dat het behoud van godsdienst en zeden
alle andere belangen verre overtreft, ja, dat de moedertaal zelve, zoo zij der reinheid des godsdienstes ten ver-
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derve was, als gevaarlijk moest verworpen worden, » (I)
bij den gewichtigen en gevaarvollen strijd, opkwam
tegen de vijanden van ons voorvaderlijk Roomsch geloof?
Als nu de twist, door het Noorden gezaaid, tot
zijne bittere vruchten van scheuring was gerijpt, werd
in het onafhankelijk Belgie schreeuwend onrecht tegen
de moederspraak der Vlamingen gepleegd. Nu eens als
een patois van onbeschaafden, dan weder als de taal
der uitgestooten verdrukkers, het werktuig hunner tirannij,
de verwonnen vijandin dLr natie, werd zij bespot, verschopt, gevonnist ten doode.
Maar « de taal is de ziel der natie ! a En wie
doodt de ziel van een Yolk ? Geweld niet, p een ! Denkt
aan Polen ! Maar, eigen onverschilligheid ! Eigen lafheid !... En ach! geliik wij hooger zegden, ons Vlaamsch
y olk was onachtzaam op de belangen zijner taal; het
beleedigde Naar als « eene gedurige oorzaak van tweespalt » ; alles was voor hem uitgemaakt met de Belgische onafhankelijkheid erkend te zien en te handhaven.
Is dat niet de klacht en aanklacht der drie Tustersteden
in de lierzangen aan Gent en Brugge?
Aan Gent :
Men zegt, dat gij
De melodij
Van eigen spraak miskent om vreemden na te zingers ...
Dat gij uw gouden moedertaal,
Als ruw en onbeschoft, misdadig laat verdringen...

Aan Brugge :
Maar ach, het eergevoel van uw zelfstandigheid,
Uw eigen Vlaamschen aard, hebt ge onbedacht vergeten;
Al wat gij duurbaarst halt voor vreemden pronk versmeten.

Doch intusschen stond reeds David met Willems
band in hand op de bres, ter verdediging van een
-volksbestaan met ondergang en dood bedreigd!

(i) Dr P. Willems.
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Het zal niemand bevreemden, eenen hoofdman en
aanvoerder in den strijd voor de Vlaamsche volkszaak
te zien optreden uit de rangen der geestelijkheid. Zoo,
moest het zijn, dat een priester die plaats innernen zoude.
Trouwens, de priester in Vlaanderen stond ten
alien tijde als bondgenoot en broeder aan de zijde van.
het yolk. De priester, een burger der vrije gemeente,
door geene politieke voorrechten onderscheiden van den
volksman, was de verdediger van het geloof en tevens
de bewaarder van de vrijheid ; hij ontving, in den naam
van God, den eed der graven en der magistraten, en
hij vroeg hun, in 's Hemels naam, gewetensvol hunner
eeden gestand te blijven (1) ; hij werd gezegend bij den
haard van den werkman om den broederlijken troost„
in woorden en werken van menschlievendheid, aan elke
smart en ontbering gebracht ; hij nam zijn deel aan
de beschamende boete der nederlaag en aan den blijden
triomf der overwinningen ; hij vergezelde het Leger der
gemeente naar het slagveld waar de zaak der vrijheid
werd beslist, en op den Groeningskouter en te Bever-

houtsveld zag hij onder zijnen zegen de legerscharen
geknield eer zij in heldenkracht, en op God betrouwend,
aan de vreemde dwingelandij en aan verraad en verbastering den uitersten « goeden dag » deden smaken.
Ja, ook onder de hoofdmannen der Vlaamsche
Beweging' moest een priester staan, en de priester, die
plaats en die zending overwaardig, was onze gevierde
vader David.
Is het overigens met het recht der geestelijkheid
te herinneren dat, bij het algemeen verzaken aan onze
taal, zij, en zij alleen, dier taal verknocht is gebleven ?
Ledeganck hervindt de moederspraak alleen nog
in den stoel der vpaarheid.
Willems getuigt
« de geestelijken waakten over
het heiligdom der taal, gelijk voor het altaar Gods.

(1\ Prof. Lenz, van de Hoogeschool van Gent.
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Die taal zat toen (gedurende de Fransthe overheersching) gevlucht onder de kruisbogen hunner tempels. »
Willems schrijft aan David : « Ik heb Been vertrou wen meer in het iGouvernement noch in zijne beloften ten aanzien van het Vlaamsch... Al mijne hoop
ligt nog alleen in de geestelijkheid. Deze moet bij
onze bevolking den Dietschen geest opwekken, taal en
zeden herstellen. »
Werpt een vluggen oogslag op de geschiedenis der
Vlaamsche Beweging, overschouwt de Vlaamsche gelederen gelijk ze nu den kamp onderstaan, en zegt of de Vlaamsche geestelijkheid beneden de hoop van Willems is gebleven ; of zij niet de taak heeft opgenomen.
door Willems haar aangewezen ; of zij, ook in deze
strijden, getrouw is geweest aan de overleveringen van
haar vaderlandsch verleden...
In verband met de houding der geestelijkheid in
onze Vlaamsche quaestie, words, door hoogleeraar P. Willems, de stichting der Katholieke Hoogeschool herdacht
« de banvloek, die over de Hollandsche regeering weed'
uitgeproken, trof sevens onze moedertaal. Zoo gebeurde
het, dat de alomgevierde vrijheid aan slavenbanden haar
ketende, die immer de welsprekende tolk des Vlaamschen
vrijheidsgeestes geweest was.
Het is mij een zoete plicht hier te herdenken, dat
in deze hachelijke tijden Hunne Hoogheden de Bisschoppen van Belgie in den algemeenen afkeer tegen
de vaderlandsche taal niet med.2deelden. Toen zij het
grootsche besluit namen, de oude Alma Mater te Mechelen, en kort daarna in haren oorspronkelijken zetel te
Leuven te hernieuwen, stelden zij aan het hoofd dezer
belangrijke z inrichtmg een' geleerde, Wiens gehechthe
id
aan der vaderen taal bekend was, en stichtten er een
bijzonderen leergang van Nederlandsche taal- en letterkunde, dien zij David, reeds wen Rector van het
stedelijk College te Mechelen, toevertrouwden. »
Het hoeft niet gezegd dat de richting, die David
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aan de Vlaamsche, Beweging beoogde te geven, eene
Vlaamsch Katholieke was.
En daarin had hij wel niet een' tegenstr.
ever. Zedelijkheid en Christene godsdienstigheid ten minste, kenschetsen
.onze jonge letterkunde. David zegde : « De zaak der moedertaal, en door Naar die van Godsdienst en zeden doen
zegevieren. » Willerns sprak in denzelfden zin : « Het is
niet genoeg uiterlijk de handelwijze onzer voorvaderen
na te doen; wij moeten van hun leven voortleven... »
En elders : « de godsdienstigheid dient de zuster onzer
nationaliteit genoemd te worden .., Eene tweede eigenaardigheid, Welke in de Vlaamsche letteren voortdurend
verlangd words, is de Tedelijkheid. »
« Wat willen wij ? riep Conscience uit ; den godsdienst, de Teden en de taal onzer vaderen van de verbastering bevrijden... Is dit Beene wettelijke en lofbare
strekking ? » Het einde zijner heerlijke levensbaan nabij,
herinnerde hij nogmaals plechtig de zending en de plichten die hij aanvaard had : « de jonge baanbrekers konden
er zich niet in bedriegen... Zij zouden alles eerbiedigen
wat het Vlaamsche y olk bemint en eerbiedigt : den godsdienst, het vaderlijk gezag, de huwelijkstrouw en de
eenvoudige kuischheid zijner zeden. »
0 neen, de leuze « Klauwaart en Geus » is geen
weerklank onzer geschiedenis. Vlaamsch en godsdienstig,
Vlaamsch en Katholiek, roepen onze vrome vaderen
ons. Het is om onze getrOuwheid aan de overleveringen der vaderen te bevestigen en te bewaren, dat een
Davidsfonds gesticht werd, hetwelk naar Davids voorbeeld en met diens naam op zijn schild, strijdt voor
Godsdiensi, Taal en Vaderland!

Gij kent het volkslied van Tollens :
wren Neellandsch bloed door de aadren vloeit
Van vnemde smetten vrij...

Het - is een lied voor vaderland en vorst ; beiden
zijn onafscheidbaar in de liefde en het leven der natie.
,« Voor ons gevoel », weerklinkt het,
« Zijn land en -koning een. »

HOOGLEERAAR JAN DAVID.

i3

Zouden wij niet, even echt en getrouw, het hartvan Vlaanderen, in zijn verleden en heden, uitdrukkea
indien wij zongen
« voor ons gevoel
Zijn taal en Godsdientt een 1 »

Dat spreekt uit geheel onze historic.
In 65o kwam een bisschop uit het westen, te Romezijn bisschoppelijken staf aan de voeten des Pausen
neerleggm . « Heilige Vader, sprak hij, ontsla mij van
de plichten van mijn ambt en vergun , me dat ik den
wandelstaf des apostels opneem om dieper noordwaarts
in te dringen en aan onbezochte volkeren de blijde tijding,
te gaan dragen. Ginds, op den oever van eenen prachtigen stroom, dien men Schelde noemt, woont een yolk,
vrij en wild als zijne onbesnoeide wouden. Geen zendeling , had gewaagd , op den bodem van dit geduchteyolk den voet te zetten ; nochtans bij mijne eerste pogingen
heb ik ondervonden dat daar de oogst voor Christus
rijp is, en het yolk tot vrome en edelmoedige christendeugd zal rijzen uit zijn doopsel. Laat mij nu mijnen
arbe id onverdeeld aan de zending toewijden en Beef
'rn ij voor het Yolk der Schelde uwen vaderzegen merle. »
Amandus keerde terug met den zegen van Rome
over zijn apostelijken arbeid ; en welhaast mocht Rome
yernerne n wat heerlijk wingewest het rijk van het Kruis
te mee r telde.
En dan, van eeuw tot eeuw, hoorde Rome de stem,
van onveroude rde getrouwheid, als dankwoord op zijnen
heiligen zegen, uit Vlaanderen weergalmen.
Ste-rim en uit Vlaanderen, die koorzang van bloeiende
abdijen en maagdenkloosters, elk een middenpunt van.
christelijk-.! beschaving!
Stemm en uit Vlaanderen, dat geestdriftig « God wil
,het ! » waarbij onze graven en edellieden zich aan de
spits de r Kruisvaarten stelden!
en uit Vlaanderen, toes, bij dwang en druk,
Stem men
onze 67,n-n.t.n ten het vreemd' geweld aanklaagden en voor
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het recht van taal en vrijheid de hescherming van den
Heiligen Stoel inriepen I
Stemmen uit Vlaanderen, toen onze zegevierende
helden, onder het gejubel « Vlaanderen den Leeuw »
de gulden riddersporen in het heiligdom van Maria
godvruchtig ter dank- en offergifte droegen !
Stemmen ,uit Vlaanderen, als, in de veertiende eeuw,
.de strijdleus « de Paus van Rome » voor de vrijheid
van het Katholiek geweten oprees uit het manhaftige
Gent!
Stemmen uit Vlaanderen, die onsterfelijke kunstgewrochten die onze onteerde tempelen, geschonden door
-den Geus, in eer en glans herstelden !
Stemmen uit Vlaanderen, wanneer onder het Fransche
schrikbewind, de Vlaamsche haard do schuilplaats der
vervolgde priesters werd!
Stemmen ult Vlaanderen, wanneer, tijdens het
gevangenschap van den Paus, de levieten van het
Seminarie van Gent den eisch van den alvermogenden
Keizer, die ongetrouwheid vergde aan hunnen wettigen
bisschop, beantwoordden met den eenparigen kreet :
« liever soldaat dan schismatiek ! » en die meer dan
soldaat — die martelaren werden te Wezel !
Stemmen uit Vlaanderen, die duizend huldebetoogingen en eergeschenken die, nu gelijk vroeger, van
jaar tot jaar onze verknochtheid aan - den vader der
geloovigen bewijzen !
Waanzin is het te beweren dat de Kruisboom,
door Amandus in de aarde van Vlaanderen geplant, en
die zoo kloek van stam, zoo breed van takken, zoo
welig van kruin, zoo mild aan vruchten, de vorige
geslachten onder zijne schaduw vergaderd zag, thans
tot een kwijnend bout is verdord, verarmd van levenssappen, met machtelooze wortelen, met doorkankerd
hart.!
Neen 1 Vlaamsch en Katholiek is nog eene levenskrachtige waarheid in Vlaanderen !
Wij herhalen het : « de godsdienstigheid is de zuster
sonzer nationaliteit! »
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Welk anders luidende kreet zal de stemmen onzer
historic verdooven? De strekking die afkeert van den
weg door David, door Willems, door Conscience
gewezen en gevolgd, ontleert den Vlaming zijne eigene
geaardheid, onterft hem van het eigen goed zijner vaderen,
maakt hem vreemdeling aan een verleden van grootheid
en glorie !

Beschouwen wij afzonderlijk, gansch het verloopen
tijdvak door, onzen taalstrijd in zijne worsteling tegen
hetgeen der tale vijandig was, dan duidt zich van zelfs
de groep voor onze oogen aan, waarbij David, als een
stafoverste, plaats en rang had gekozen.
Er viel te kampen om het Staatsbestuur tot rechtvaardigheid, de hoogere standen tot waardeering, de
volksklas zelve tot belangstelling te brengen : met
onderscheiden vleugelen dus hood zich de slagorde van
het vijandig leper aan.
Denk eens ! Voorname staatsmannen zegden conduit
dat het Germaansch element, in het belang onzer onafhankelijkheid en nationale eenheid, verdwijnen moest,
moest gedood worden ! De rechten der Vlaamsche taal
in onderwijs en rechtspleging — welke ketterij tegen de
echte, zuivere Belgische staatsleer ! Welk anachronism !
Welk oproerig zaad van scheuring en twist L. Of wat
willen dan Loch die vertoogschriften met hunne holklinkende woorden over de waardigheid des yolks ?
Het duurde lang — te lang ! — eer er van die zijne
veld werd gewonnen. De volharding van Antwerpen
gaf eindelijk den doorslag, en Vlaanderen vond gehoor
met zijne klachten, peen ! met zijne eischen nu, als
zijne stemvoerders naam hadden — de Laet en Coremans !
Tegen de koele onverschilligheid der volksklas rees
de gloed van woord en zang en dichterlijk verhaal.
Welk gewichtig deel in den bekomen uitslag hoort niet
aan de refreinen van Theodoor van Ryswijck, aen het
woord van de Beucker, aan de verhalen van Snieders,
-en aan U, onvergetelijke Conscience !
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0 ! Het yolk, het Vlaamsche yolk, had de pogingew
tot zijne redding aangewend, Been langen weerstand
geboden. Van geheel Vlaanderen mocht gezegd worden,
wat Ledeganck van Brugge getuigt :
Men meldde dat gij op 't hooren noemen
Der namen uwer zoons, oaarop gij fier moogt roemen,
Getrild hebt als een maagd die uit den doodslaap schiet;,
Men meldde dat de galm van Vlaandrens bardenlied,
Dier zonen toegewijd, uw ziel heeft opgetogen
En weer een' levensstraal deed schittren in uwe oogen.

De varhalen van zijn eigenen haard, de schetsen
van eigen leven, eigene zeden, het tafereel van de heldentijden zijner historic,. van den reuzenkamp der Vlaamsche
gemeenten tegen het overmachtig Frankrijk - dat verhief
den volksgeest tot fierheid op zijn verleden, tot fierheid op
zijne schoone moedertaal, tot frisch en blij gevoel van
zijne zelfstandigheid.
Maar anders was het gelegen met de hoogere standen,
met onze franschgezinde rijken en geleerden van hooger
beschaafdheid.
« Het is wellicht- in ons land alleen, zei de Voorzitter
van het Davidsfonds in de feestvereeniging te Leuven van,
het jaar 187 9 , dat de hoogere stand met misprijzen neerzieti
op de taal des yolks, omdat zii door het yolk gesproken
wordt; dat hij in de moedertaal, zijne eigene taal, niet
wordt onderwezen; dat, hoe beschaafder men is, hoeminder men in de volkstaal ervaren is, en dat het gebruik
van eigen taal als een bewijs van onbeschaafdheid en soms,
van onbeschoftheid wordt aanzien. »
Waar wil men keen met die ongeregelde spraak?
Wat pocht men op die taal zonder letterkunde en —
zonder nut, die in onze bibliotheken niet een degelijk werk.
van geschiedenis, van wijsbegeerte, van volkenkunde
plaatst; die niets weet voort te brengen dan eenige liedjesen romans?
Wij weten het wel, die opwerpingen, hoe ongegrond
ook, worden nog herhaald, doch niet meer zoo glad als,
vroeger door verstandige lieden.
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Willems, Blommaert, Bormans, Serrure, Snellaert,
Ledeganck, Van Duyze hebben machtig veel bijgebracht
om de vooroordeelen te beschamen, de ernsti ge oandach
van meer gevorderden op onze,taal te vestigen, de deelne-t
ming in hare belangen bij elk rechtzinnig man te winnen,
tot studie en beoefening der Vlaamsche letteren de besten
aan te wakkeren, maar ni2mand heeft onder dit opzicht
zoo veel goeds gedaan als de geleerde en invloedrijke
Hoogleeraar kanunnik David.
De plaats die hij aan het hooger onderwijs bekleedde,
het aanzien waarin hij bij de geleerde wereld stond,
zijne rechtzinnige verkleefdheid aan de Belgische onafhankelijkheid, de eererang hem bij de geestelijkheid
toegewezen, stelden hem meer dan eenig anderen in staat
om het vvantrouwen, in zekere maatschappelijke kringen
tegen de Vlaamsche letterkunde opgevat, weg te nemen;
om velen den rijkdom van onzen taal- en letterschat
te leeren erkennen; om voor de ernstige studie der taal
in het openbaar onderwijs den weg te banen en effen
te makers ; orn, IN) het gronden en optrekken onzer
nationale letterkunde, als een bouwmeester en toeziener
te staan, die, na het plan te hebben geteekend, de
schadelijke afwijkingen ervan zou bestrijden en beletten;
om jonge geslachten te vormen, die, voor de hoogere
plaatsen van gezag en invloed in elke orde der samenleving hestemd, door hem de wereld zouden worden
ingezonden — uitgerust met de grondige kennis onzer
taal en letteren en ontgloeid van edelen werk- en strijdlust
om voor de Vaderlandsche zaak op elk terrein te kampen en onze jonge letterkunde, met degelijke gewrochten
te verrijken...
David, die het onafhankelijk Belgi6 onvoorwaardelijk aankleefde en hartelijk beminde, voor wien het
tevens als een axioma gold, dat de Vlaamsche helft der
natie in haar eigen volksleven bewaard, in hare rechten
hersteld moest worden, wilde men niet den band der
eenheid van staat, in plaats van nauwer toegehaald,
losspringen zien, was overtuigd dat men, naast den
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rechtstreekschen kamp tegen verdrukking en verbastering,
geene meer vaderlandsche taak kon opnemen, geene
edeler diensten aan het vaderland bewijzen, dan door
aan het jonge Belgie eene Vlaamsch-nationale letterkuncle
te schenken, die, uiting van den Vlaamschen volksaard
en Vlaamschen kunstzin, den geest van het yolk tot
hoogere ontwikkeling opleiden, de onverschilligen wakker schudden, het heden aan het verleden snoeren,
vertrouwen in zich zeif, geloof in de toekomst aan de
Vlamingen weergeven zou. Kon men over de belangen
van Belgie en ook over de eigen belangen van Vlaanderen, juister oordeelen? Zal een yolk dat, in de letterwereld waard geroemd, door meesterstukken van eigen
genie zijne zelfstandigheid zegerijk bevestigt, hngen tijd
in zijn -recht verdrukt, in zijn streving gedwarsboomd,
in zijn bestaan zeif geloochend blijven ?
Doch eene litteratuur opbouwen die belangstelling
tot zich trekt, die minachting en spot beschaamd stelt,
die zich ook der vreemden hoogschatting waardig maakt,
is een werk van langen arbeid gericht volgens vaste
en deugdelijke beginselen. Het is eene onderneming,
niet zoo zeer van ijvergloed en geestdrift, dan wel van
rijpen overleg en volhardende studie, saamwerkende met
natuurlijken kunstzin en veelzijdige geestbegaafdheid.
Nissen taal en stijl gespierdheid en zwier, kennen
spraakkunst en spelling noch wet noch eenheid, vergaart
men geene andere letterschatten dan enkel werken van
, verbeelding eener zelfde soort, de letterkunde zal zich
in den tempel der glorie bezwaarlijk eene voorname
plaats inruimen ; onbetwistbare rechten op vereering
en hoogachting zullen haar niet toegekend worden ;
zij zal niet gelden als een schitterend bewijs waaruit
de levenskrachtige zelfstandigheid van eenen volksstam
bliik.t, die wil erkend en geeerbiedigd worden.
Hoe ging David h..t aanleggen om eens den gewenschten uitslag te bekomen? Alles was nog te doen; het
onontberelijkste zeif was hier onbekend, of seders eeuwen
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verloren. « Oneenigheid en regeeringloosheid in zake
van spelling en spraakkunst., volledig gemis aan smaak
en stijl, ziedaar hoe het ,met onze taal- en letterkunde
gelegen was » (I) toen David zijn plan ontwierp van
heropbeuring Bier taal en stichting eener nationale
letterkunde.
« Hij zou zijne eerste krachten besteden tot het
verkrijgen van eenparigheid in spelling en spelkunst.
Dan, zou hij door zijn eigen voorbeeld en door zijne
lessen de baan wijzen, langs welke de taal tot haren
rijkdom en de stiil tot zijae sierlijkheid van vroegere
eeuwen moesten worden teruggebraCht, en, eens zoo
verre gekomen, zou niemand meer het Vlaamsch voor
een onbeschaafd patois uitkrijten; dan zoude het Staatsbestuur de wettige eischen der Vlaamschsprekende
bevolking ten opzichte 'p arer moedertaal niet meer
durven noch vermogen in den wind te slaan. »
De Nederduitsche S:praekkunst was reeds een
beduidend streven naar regeling, en eenheid van spelling.
Het voorbericht der tweede uitgave verklaart echter
dat die eenheid niet door eenen schrijver in het bijzonder
kan worden bewerkt, maar dat er diende eels letterkundig genootschap tot stand te komen wiens taak
het zou zijn over de geschilpunten uitspraak te doen,
en dan, wat men tot bevordering onzer nationale
letterkunde voordeelig zou achten, met tusschenkomst
en medewerking van het Staatsbestuur, aan het land
voor te stellen.
Den 6 December 1835 deelt David aan J.-Fr. Willems
zijne inzichten mede. Diens antwoord, gedagteekend
van - 23 Januari 1836, is bijtredend, goedkeurend, belooft
medewerking en komt reeds tot praktische voorstellen.
Nog in het voorjaar van 1836 wordt dientengevolge
door David en Willems de Maatschappij tot bevordering
der Nederduitsche Taal- en Letterkunde gesticht;

(i) P.

WILLEMS,
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wordt besloten tot het uitgeven van een tijdschrift, het
Belgisch MuTeum, wordt de prijsvraag uitgeschreven
« over de geschilpunten ten aanzien . der spelling ».
Twaalf antwoorden kwamen in.
Eene commissie werd van Staatswege ter beoordeeling
der ingezonden stukken aangesteld en David, lid der
commissie benoetnd.
De spelling, door de Koninklijke Commissie in
acht regels besloten, beantwoordde in hare voornaamste
punten aan het taalkundig stelsel van David.
Doch de nieuwe regeling werd op verre na niet met
eenparige goedkeuring onthaald. Een echte spellingsoorlog
brak los. De Leuvensche Hoogleeraar nam de zending
op zich, de strijdende partijen met elkander te verzoenen.
Hij trad op als Middelaar en zijn tijdschrift gelukte er in
den vrede te stichten (I). Een algemeen taalcongres werd
saamgeroepen te Gent; David werd tot het voorzitterschap
verkozen, en, met eenige wijzigingen, werden de taalregels
eenparig biigestemd, om, I n Januari 1844, door het Staatsbestuur te worden bekrachtigd. Wat immiddels door
Willems en David aanhoudend van het Staatsbestuur was
gevraagd geworden, namelijk de stichting eener Vlaamsche
Academie, was, bij dreigende waarschuwingen van Frankrijk, dat jegens de Vlaamsche beweging, verdacht van
toenadering tot Duitschland, argwaan voedde, van der
hand gewezen. Het bleef voor ons katholiek ministerie
Beernaert weggelegd, dit bewijs van bezorgdheid en hoogschatting aan onze moedertaal te geven, die instemming
met onze belangen te vergunnen, dien wensch van David te
bekronen.
H. CLAEYS, Pr.
(Wordt vervolgd.)
(i) De Middelaar. Leuven, 1840-1843.
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DE ENCYCLIEK
LIBE.RTAS 13H1E'STANTISSIMUM. (1)

II.
ET doel door den H. Vader Leo XIII in deze
schoone Encycliek beoogd, is -- de ware leering
over de vrijheid vast te stellen, de valsche
begrippen van het Liberalisme dienaangaande te wederleggen, en de H. Kerk te verdedigen tegen de lasteraars
die haar beschuldigen een vijandin der ware vrijheid
te zijn.
« De vrijheid, zegt de Paus, is eene allervoortreffe« lijkste natuurgave, welke het uitsluitend eigendom is
« .der redelijke wezens en die aan den mensch het edel
« voorrecht geeft over zijn doen en laten meester te zijn. a
Men onderscheidt de natuurlijke en de Tedelijke
vrijheid.
De natuurlijke vrijheid is nets anders dan a een
zielsvermogen eigen aan hen die met rede en verstand
begaafd zijn, a en a zij bestaat in de bevoegdheid (of
• macht) om de middelen te kiezen welke geschikt zijn
• tot het doel dat men zich voorstelt. »
De vrijheid en de wil zijn van nature een zelfde
zielsvermogen. Zij staan tot elkander in dezelfde verhouding als het verstand en de rede welke ook een zelfde
cc
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zielsvermogen uitmaken. Zij draken twee verschillende
handelingen of werkingen uit van een zelfde begaafdheid (i).
Alle wezens streven noodzakelijk naar het einde
waartoe zij door God geschapen zijn : de ziellooze wezens
onder den invloed der natuurlijke - welten waaraan zij
onderworpen zijn, de redelooze dieren onder den aandrang
van het instinct (of natuurdrift) welk hun is ingeboren, de
mensch onder het beheer zi ; ner rede. De twee eerste klassen
van wezens handelen als werktuigen in de handen der
Voorzienigheid en worden tot hun einde gedreven ; de
mensch raadpleegt zijn verstand, kiest wat hij doen zal en
handelt uit eigen beweging. Hij is meester over zijne
laden.
De mensch is geschapen om-gelukkig te zijn, en hij
vindt alleen het geluk in het bezit van hetgeen zijne natuur
kan bevredigen, te weten van het goed. De rnensch streeft
dus, in al zijn doen en laten, noodzakelijk naar het geluk.
Doch het goed, waarin hij min of meer geluk kan vinden,
is velerlei en er bestaan verscheidene middelen om in
't bezit er van te geraken. Het verstand en de rede stellen
het goed voor en wijzen de middelen aan om het te
bereiken ; zij oordeelen over de betrekkelijke waarde van
elk goed en over de geschiktheid der middelen, – en laten
vervolgens de keus aan de vrijheid over. — Welnu, dat
noodzakelijk nastreven of begeeren van het geluk, is het
werk van 's menschen wil ; en dat kiezen van het goed
hetwelk hij zal begeeren en van de middelen waardoor hij
het zal trachten te bereiken, is het werk zijner vrijheid.
Hieruit leidt de H. Vader of dat de wil en de vrijheid,
zooals wij reeds zeiden, een zelfde zielsvermogen uitmaken
en slechts handelen onder het beheer der rede. « Alles wat
« tot het bereiken van een zekere zaak uitgekozen wordt,
« zegt hij, draagt het kenmerk van een goed dat men nut
« noemt ; en dewijl het goed van nature de eigenschap

(1) ST. THOMAS.
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a bezit de begeerte (of den wil) op te wekken, daarom
a behoort de vrijheid van keus tot de eigenschappen van
a den wil, of liever is de wil zelf in zoover deze in zijn
a handelen (of begeeren) de bevoegdheid heeft om te
(( kiezen. De wil, nu, wordt niet tot handelen (of begeeren)
a opgewekt, tenzij het verstand hem als een fakkel vO6ra lichte en hem het goed aanwijze; met andere woorden
a het goed, dat de wil begeert, is noodzakelijk een goed
a dat als dusdanig door het verstand of de rede gekend is.
a Daarenboven wordt de keus, in alle handelingen (of
a .begeerten) van den wil, altijd voorafgegaan door een
a oordeel over de waarheid van het goed en over de voor(( keur welke aan 't een boven 't ander moet gegeven
a worden. Oordeelen, nu, is ontwijfelbaar het werk van
(( de rede, niet van den wil. Is dus de wil uit zijnen aard
a aan de rede onderworpen; zoo moet bijgevolg ook de
a vrijheid, dewij1 zij in den wil bestaat, evenals de wil
(( zelf, zich alleen bewegen op het gebied van een goed dat
a met de rede overeenstemt. »
De mensch heeft dus de macht zijne, handelingen te
kiezen, en hierin bestaat zijne natuurlifice vrijheid; doch
die macht moet hij gebruiken onder het beheer der rede, en
bier komen wij tot zijne Tedelijke vrijheid. Deze zou hij in
vollen graad bezitten indien hij zonder inv,endige noch
uitwendige tegelikamping, zonder hinder noch beletsel,
steeds de voorkeur kon geven aan het goed dat inderdaad
voor hem het beste is, en aan de handelingen welke het
meest geschikt zijn om het voorgestelde doel te bereiken.
Maar ongelukkig u is noch de rede noch de wil
volrnaakt. Het kan dus gebeuren, en het gebeurt
a dikwijls, dat de rede aan den wil een voorwerp
a voorstelt, hetwelk in werkelijkheid niet goed is
a maar een schijn van goed in zich draagt, en. dat de
a wil niettemin tot dergel p,k voorwerp overhelt. » Alsdan
maakt de 'mensch - misbruilc van zijne vrijheid om a een
a bedrieglijk goed na te jagen, de wettige orde te
a storen en zich moedwillig in het verderf te storten a.
De macht van kwaad te doen is echter een gebrek,
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eene onvolmaaktheid der vrijheid, « evenals de mogelijkheid van dwaling en de dwaling zelve een gebrek
,« is, waaruit blijkt dat de rede niet onder alle opzichten
« volmaakt is ». Hieruit volgt dat God, alhoewel Hij
, de vrijheid zelve is, uit hoofde zijner oneindige volmaaktheid, niet kan zondigen; en de zaligen in den
Hemel geen kwaad meer kunnen bedrijven, vermits zij
het Opperste Goed aanschouwen en door geen bedrieglijk
goed meer van hun hoogste einde worden afgekeerd.

III
Aangezien dus de mensch zijne vrijheid kan misbruiken om te zondigen en zich in 't eeuwig verderf
te storten, zou men niet zonder reden dit zielsvermogen, hoe voortreffelijk het ook is, eene gevaarlijke gave
kunnen noemen, indien God er niet voor gezorgd had
ze door hulpmiddelen te rersterken. Dank aan die
hulpmiddelen, kan de mensch gernakkelijker en zekerder
,« al zijne handelingen tot het goed richten en van het
kwaad afwenden ».
Die hulpmiddelen zijn voornamelijk de niet en de
genade.

De vrijheid staat onder het beheer der rede, zij is
den mensch geschonken opdat hij uit eigen verkiezing
het goed kunne verrichten dat de rede hem als overeenstemmend met zijn levensdoel aanwijst, en het kwaad
vluchten, dat zij hem als strijdig met datzelfde doel
doet kennen.
Doch de rede kan Palen en bijgevolg den vrijen wil
een verkeerden weg doers inslaan. De wet voorkomt
dat gevaar.
De wet trouwens schrijft juist voor wat als goed,
en verbiedt wat als kwaad door de rede moet erkend
warden. Verre dus van een hinderpaal of een keten te
zijn die de vrijheid belemmert of inkort, moet zij als
een- trouwe gids beschouwd worden die haar belet van
den rechten weg of to dwalen. « Zij is de leidster des
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u menschen in zijn handelingen ; en daarenboven, door
o het voorhouden van belooningen en straffen, spoort
(( zij hem aan tot het goede en schrikt zij hem of van
« de zonde. »
Dit is eerst en vooral vvaar voor de natuurwet.
Deze is niets anders dan de Eeun'ige wet in zoover
zij den mensch betreft, en de eeuwige wet is niets anders
dan de « eeuwige rede zelve van God, den schepper
« en bestuurder van het heelal ».
God heeft den mensch uit het niet getrokken en
hem de eeuwige zaligheid tot levensdoel gegeven ; in
zijne oneindige wijsheid weet Hij het best wat de mensch
moet doen en laten om zijn verheven bestemming te
bereiken ; welnu, door de natuurwet, welke Hij hem
in 't hart geprent heeft, en krachtens zijn oppergezag
schrijft Hij hem het eene voor en verbiedt hem het
andere. De natuurwet is dus een Goddelijk licht, een
uitstraling van de eeuwige Rede Gods. Zij behoedt de
menschelijke rede voor dwaling en is terzelfder tijd,
door de belooningen en straffen welke zij voorhoudt,
eer. prikkel voor den wil.
VVat de natuurwet doet voor iederen mensch in
het bijzonder, bewerkt de menschelijke ;vet voor de
thaatschap_pij.
De menschelijke wet bevat tweeerlei voorschriften
— de eene hebben betrekking op hetgeen reeds uitdrukkelijk door de natuurwet geboden of verboden is, —
de andere « bepalen verschillende punten waarin de natuur
o slechts in 't algemeen en in hoofdtrekken voOrzien heeft D .
Beide ontleenen rechtstreeks of onrechtstreeks hunne
kracht aan de natuurwet, die aan alle burgers oplegt aan
de wettige overheid te gehoorzamen. Hieruit volgt dat
de burgerlijke wet het algemeen goed tot doel moet hebben,
dat zij niets mag voorschrijven wat strijdig zou zijn met
de natuurwet, « Een voorschrift in strijd met de natuur0- wet, zou volstrekt geen kracht van wet hebben omdat
« het geen_ rechtregel zou zijn maar integendeel de men« schen van het goed, waarvoor de maatschappij bestaat,
* zou afleiden. »
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De menschelijke wet, indien zij hare zending begrijpt,
zal dus op de natuurwet gegrond zijn. Zij zal, evenals deze,
den mensch ondersteunen en bijstaan opdat hij een rechtmatig gebruik make van zijne vrijheid en « gemakkelijkei
« volgens de voorschriften der eeuwige wet kunne leven ».
Het tweede voornaam hulpmiddel door Gods goedheid aan den mensch geschonken is de genade. « De
genade verlicht het verstand, versterkt den wil door een
« heilzame ,standvastigheid, spoort dezen gedurig aan tot
« het zedelijk goed en maakt het gebruik onzer natuurlijke
« vrijheid gemakkelijker en zekerder. » Zij belet geenszins
de vrijheid, want « hare kracht werkt op het innigste
wezen van den mensch en overeenkomstig met zijn
natuurlijken aanleg ». Veel meer, « zij is bij uitstek
geschikt en bekwaam om aan elke natuur hare eigen« aardige werking en kracht te behouden, om reden dat zij
van den Schepper zelven der natuur voortkomt ».
« De menschelijke vrijheid, zoo besluit de H. Vader,
brengt derhalve uit haren aard de noodzakelijkheid
mede van aan een opperste en eeuwige rede te gehoorwelke geen andere is dan het gezag van God
die voorschrijft en verbiedt. Deze allerrechtvaardigste
• heerschappij van God over den mensch, verre van
« de vrijheid weg te nemen of op eenigerlei wijze te
a verminderen, beschermt haar Veeleer en volmaakt ze.
De ware volmaaktheid Loch van alle wezen bestaat
in het nastreven en bereiken van zijn einde; het
laatste einde nu, waar de menschelijke vrijheid naar
moet streven, is God. »
cc
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IV.
Deze zoo verhevene als diepzinnige leering over' de
vrijheid, « welke ons zelfs door de rede bekend. is,
• heeft de Kerk, naar het voorbeeld en de leer van
u haren Goddelijken Stichter, overal verspreid en be« vestigd ».
Zij heeft de zeden gezuiverd, de menschen tot een
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vroeger onbekenden graad van heiligheid opgeroepen
en hen aldus in 't bezit gesteld eener meer volmaakte
vrijheid. « Evenzoo heeft zij te alien tilde de _ burger« lijke en staatkundige vrijheid krachtdadig beschermd
« en gehandhaafd. »
Aan haar hebben wij voornamelijk de afschaffing
der slavernij , « die oude schande der heidensche volkeren, »
de gelijkheid der burgers voor de wet en de ware
broederliefde tusschen alle menschen te danken. Overal
waar zij den voet zet, verdwijnt allengskens de duisternis
voor het Licht, de barbaarschheid voor de beschaving,
en zij houdt niet op de reeds beschaafde volkeren met
de grootste weldaden te begiftigen. « Zij biedt het
« hoofd aan de willekeur der boozen, strekt eene bescher« mende hand uit over de onschuld en de zwakheid,
« en beijvert zich opdat het openbaar bestuur dermate
« worde ingericht dat de burgers het beminnen om
« zijne rechtvaardigheid en de vreemdelingen het vreezen
« om zijne macht. »
Vervolgens toont de H. Vader in 't kort hoe door
de Christelijke inrichting der Staten, welke hij in de
encycliek Immortale Dei zoo heerlijk beschreven heeft,
de overheid haar wettig gezag zou zien toenemen, de
onderdanen met waardigheid in alles, wat met de rede
en eeuwige wet niet strijdig is, zouden gehoorzamen,
hoe de rechten van de familien en van de afzonderlijke burgers zoowel als die van den Staat zouden
gewaarborgd zijn, en hoe aldus al de leden der maatschappij in ruime mate de ware zedelijke vrijheid zouden
genieten « welke hierin bestaat, dat een ieder overeen« komstig de wetten en de gezonde rede kan levee ».
Het is dan bevvezen dat de H. Kerk in 't geheel
niet vijandig is aan de wettige en eerlijke vrijheid zooals de rede ze verlangt, maar ze integendeel krachtdadig
voorstaat en verdedigt.
Ook is dergelijk « verwijt, dat op onze dagen
« maar al te dikwijls worth uitgebracht, een allergrootste
« onrechtvaardigheid ».
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V.
Doch, eilaas ! groot is het getal onzer tijdgenooten die
zich van de vrijheid een verkeerd denkbeeld vormen.
« Naar het voorbeeld van Lucifer, die het eerst het
(( vaandel des oproers ontrolde en het « non serviam »
a uitsprak, jagen zij onder den naam van vrijheid een
« dwaze en onbeperkte losbandigheid na. Dusdanig zijn
(( de aanhangers der zoo verspreide en machtige • leer
« die, hares naam van de vrijheid afleidend, Liberalisme
« wil genoemd worden. »
(( Het Liberalisme is op het zedelijk en burgerlijk
« gebied, wat het Naturalisme of Rationalisme is in
« de wijsbegeerte; de Liberalen trouwens passers op de
« zeden en op het gedrag de grondbeginsels toe welke
« door de Naturalisten worden vooruitgezet. Het gronda beginsel van het geheele Rationalisme is de heerschappij
0 (of onafhankelijkheid) der menschelijke rede. Deze

« weigert de verschuldigde gehoorzaamheid aan de God0 delijke en eeuwige rede, verklaart zich onafhankelijk
« en stelt zich zelve als het hoogste beginsel 'aan, als
o de eenige bron, den eeni_:,en rechter der waarheid.
o Welnu, de aanhangers van het Liberalisme beweren
a insgelijks dat er geen Goddelijk gezag bestaat waara aan de mensch zijn levenswijze moet onderwerpen,
a maar dat ieder zich zelven tot wet is. » Volgens
hen bestaat de vrijheid hierin dat de mensch niet alleen
de macht heeft van zijne handelingen te kiezen, maar
ook het recht bezit van ze te kiezen zonder zich aan
God of Gods geboden te storen ; zij loochenen alle
zedelijke verplichting uitgenomen die welke de mensch
zich zelven oplegt Vandaar de zoogezegde « onafhan(( kelijke Tedeleer, die onder den, schijn van vrijheid,
» den mensch van het onderhouden van Gods geboden
a aftrekt en hem aan een onbeperkte losbandigheid
a overlevert ».
Is nu de mensch onafhankelijk van alle hoogttr gezag
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dan kan evenmin de menschelijke samenleving aan een
hooger gezag onderworpen zijn. Bijgevolg « moet het
« maatschappelijk gezag van het yolk als van zijn eerste
« bron en oorzaak worden afgeleid, en derhalve, gelijk
0 voor een ieder zijne rede de eenige wet en het eenige
o richtsnoer is van zijn afzonderlijk levee, zoo ook
a behoort de rede van alien te zamen dit te zijn voor
« de maatschappij. Vandaar de gevolgtrekkingen : dat
4 het grootste getal ook de overmacht moet - hebben,
o en dat de meerderheid alleen bepaalt wat recht en
« plicht is ».
Hoe valsch deze leerstelsels zijn, blijkt uit de
hoofdreden dat God, als schepper en maker van al
wat bestaat, noodzakelijk beer en meester is van elken
mensch en van de menschelijke maatschappij, die zijn
oppergezag moeten erkennen en eerbiedigen. « Immers,
o elk schepsel staat noodzakelijk met zijn oorzaak in
0 verband en moet die plaats innemen, welke door de
0 natuurlijke orde gevorderd wordt, zoodat het lagere
o onderworpen moet zijn aan het hoogere. »
Verder toont Leo XIII de verderfelijke gevolgen
der Liberale leer zoo voor bijzondere personen als voor
de maatschappij. Te weten
1 0 Zij vernietigt alle gevoel van Tedelijkheid, daar
elkeen voor goed zal houden wat hem behaagt en voor
slecht wat hem hindert;
2° Zij stoot den grondsteen van alle geTag omver,
door het gezag van God te verwerpen, bron van alle
macht en overheid;
30 Zij voert tot de dwingelandij der wet, dewijl
deze alleen van de willekeur der meerderheid zal afhangen ;
4.0 Zij maakt de samenleving onverschillig in rake
van godsdienst, want om eenen godsdienst te belijden
moet men toch vooreerst het Goddelijk gezag erkennen ;
5° Zij baart omwenteling en wanorde, omdat zij
alle banden van plicht en geweten verbreekt en niets
overlaat tot steun en bescherming der orde dan het
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stoffelijk geweld, dat geen voldoende kracht bezit om
de driften des yolks te beteugelen. De monsterachtige
leering van het socialisme, en zooveel andere oproerige
vereenigingen die hedendaagsch ontstaan en veld winner, bewijzen zulks ten voile.
o Dat nu, besluit dt., H. Vader, al diegenen, welke
de zaken volgens recht en rede schatten, hun oordeel
vellen en beslissen of dergelijke leeringen de ware
en den mensch waardige vrijheid bevorderen, dan
wel of zij die niet veeleer geheel verderven en vernietigen. ))
Onder de aanhangers van het Liberalisme zijn er
evenwel die, verschrikt door zijne noodlottige gevolgen,
bet grondbeginsel van de volslagen onafhankelijkheid
der menschen verwerpen. Zij bekennen dan dat de vrijheid, wil zij niet tot bandeloosheid overslaan, de waarheid en de rechtvaardigheid moet eerbiedigen, zich door
de rede laten leiden en aan de natuurwet onderwerpen.
Doch verder gaan zij niet, en zij loochenen dat de
mensch verplicht zij aan de wetten te gehoorzamen
welke God hem buiten de natuurwet oplegt.
Dit stelsel is niettemin valsch en hangt niet te
zamen. Immers de rede zelve leert ons dat de mensch
geheel en al van God afhangt, en diensvolgens verplicht
hem de natuurwet aan al d.2 bevelen Gods te gehoorzamen. Is het derhalve geen dwaasheid tot God te
zeggen ik ontken U het recht mij jets antlers voor
te schrijven dan wat de natuurwet inhoudt?
De mensch moet integendeel met dankbaarheid elk
bevel van God aanvaarden, want hij weet dat Gods
wijsheid in het opdragen zijner bevelen slechts zijn
welzijn beoogt om hem door middel dier geboden
zekerder en volmaakter tot zijn einde te voeren. Het
eenige, wat hij mag vragen, is dat de wil van God
hem klaar en stellig worde bekend gemaakt en bewezen.
Die zich dus willen bepalen bij de natuurwet en den
veropenbaarden godsdienst verstooten, handeleri rechtstreeks tegen de natuurwet zelve, welke hun oplegt aan
cc

cc

cc
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God in al zijne voorschriften en bevelen te gehoorzamen.
Andere Liberalen (doch ook deze zijn in tegenspraak
met zich zelven) matigen hun stelsel volgenderwijze.
Wij nemen aan, zeggen zij, dat de mensch, als afzonderlijk persoon, aan de Goddelijke wetten onderworpen
is, maar wij ontkennen zulks v por de maatschappij of
den Staat. Deze hoeft zich, in de openbare zaken, niet
aan de geboden Gods te storen ; en zoo komen zij_ tot
het verderfelijk stelsel dat Kerk en Staat moeten gescheiden zijn.
Deze leer is al even dwaas als de vorige.
Eerstens, de maatschappij heeft, zoowel als de
mensch, Karen oorsprong in God. Hoe zou zij dan
meer dan de mensch onafhankelijk kunnen zijn van
Gods oppergezag en zijne geboden mogen verSmaden?
Tweedens, de natuur zelve verplicht de maatschappij
aan de burgers de middelen en de gelegenheid te verschaffen om volgens Gods wil en wetten te kunnen
'even, — en zij zou te gelijker tijd het recht hebben
die wetten te misachten en te bestridden?
Der dens, de maatschappelijke overheden hebben den
last niet alleen voor de stoffelijke belangen der burgers
te zorgen maar ook hun geestelijk goed te behartigen,
en hoe zullen zij die taak volbrengen indien zij het
volmaakste middel om dat goed te bevorderen, te moeten
de geboden Gods, overboord werpen ?
Eindelijk, al is het naaste einde en doel der burgerlijke macht niet hetzelfde _als dat der geestelijke,
beide hebben toch denzelfden God tot oorsprong en
dezelfde menschen tot onderdanen. Al bewandelen zij
niet dezelfde wegen, toch ontmoeten zij elkander noodzakelijk in het uitoefenen barer taak. Zij moeten bijgevolg
niet gescheiden maar in , goede verstandhouding hare
gezarnenlijke onderdanen bestieren en tot hun hoogste
bestemming Leiden. Of zou God kunnen dulden dat de
twee machten, door Hem daargesteld, elkander bevechten
tot groot nadeel, ja, tot ondergang van de menschen
voor wier tijdelijk en eeuwig welzijn zij verplicht zijn
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te zorgen? ----- Neen, dat is onmogelijk. De Staat en
de Kerk moeten niet gescheiden maar vereenigd zijn.
Hunne wederkeerige verhouding is nagenoeg gelijk aan
die welke tusschen de ziel en het lichaam van den
mensch bestaat. Is ziel en lichaam vereenigd, dan leeft
de mensch ; maar worden zij gescheiden dan volgt
onmiddellijk de flood.
« Onder deze hoofddwaling ziin twee andere begre(( pen, zegt Leo XIII. De eerste wil een volledige schei« ding tusschen Kerk en Staat, zoodanig dat men in
0 al de rechten der maatschappij, in hare instellingen,
« zeden en wetten, in de openbare bedieningen, in de
« opvoeding der jeugd, niet meer op de Kerk acht
« geve alsof zij in 't geheel niet bestond. Ten hoogste
« zij het aan de afzonderlijke burgers toegelaten in hun
O privaat leven, zoo 't hun lust, den godsdienst uit
« te oefenen. »
De tweede (' loochent niet het bestaan der Kerk
maar
ontkent haar den aard en de rechten eener
«
volmaakte
maatschappij... en terwij1 zij aldus ,het
«
« gezag, het leerambt en de kracht der Kerk verzwakt
« en inkort, overdrijft zij de macht en het gezag der
a burgerlijke overheid dermate dat zij de Kerk van God
• evenals eene burgervereeniging aan haar onderwerpt. »,
Deze laatste dwaling heeft de Paus breech oerig
wederlegd in de encycliek Immortale Del. De Kerk
Loch is niet alleen onafhankelijk van elk tijdelijk gezag
en zelfstandig, maar « zij heeft al de eigenschappen
u welke tot de natuur en rechten behooren van een
« wettige, verhevene en onder alle opzichten volmaakte« maatschappij ». Zij gaat, zoo door haar doel en einde'
als door hare middelen, al de andere maatschappijen
ver te boven. Zij kan dus met aan de burgerlijke overheid onderworpen zijn.
MGR. RUTTEN.
groot-vic.

(Wordt voortgeTet).
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LOUIS VEUILLOT.
de spits der dagbladschrijvers van de XIXde eeuw. Hij is geen
gehandschoende gentleman gelijk zijn broeder
Eugeen, geen ruwe voorvechter als Cassagnac, hij gelijkt
den griekschen athleet, sterk gespierd, in alle kunstgrepen ervaren. En nochtans, de onversaagde en geduchte
kampioen ,trad met tegenzin in 't strijdperk waar de
pen tot degen dient; hij was niet belust naar de lauweren op dat slagveld geplukt en met vreugde, als
cinnatus, keerde hij ervan terug om de genoegens van
een stil en geestverkwikkend leven te gaan smaken.
« j'ai ete journaliste ccmme le laboureur est soldat,
uniquement parceque l'invasion l'empeche de rester
cultiver son champ. » Si j'ai soutenu tant , de polemiques, ce fut hien par ma volonte, mais mon gout
me portait ailleurs. » Waarheen? naar de schoone letteren,
bemind en beoefend niet om haarzelven, maar om de
diensten, welke zij, vooral op deze dagen, aan de
waarheid, aan den godsdienst bewijzen.
« Vous avez combattu dans l'arene avec une grande
vaillance et une grande utilite pour la verite et pour la
justice. » Die getuigenis van den grooten Pius IX was
steeds voor den polemist eene bron van krachten en vertroostingen. 1k laat mij voorstaan dat hij nog geprikkeld
werd tot striiden door het gezicht der striemen zijner
zweep op den rug der vijanden. « Ha, roept hij uit, in
« Odeurs de Paris », ten tijde dat hij de -mond gestopt
was door Napoleon III, « ah, cacographes, si j'ai parfois,
quand j'etais libre, trouble vos deuces, vous etes yenOUTS VEUILLOT staat aan
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ges » Beschouwen wij eenige oogenblikken L. Veuillot,
als 1etterkundige.

De oorspronkelijkheid is zijn hoogste verdienste. Zij
onderstelt een ongemeene begaafdheid, eigene studie,
en moedigheid tegen de vijandige critiek ; dit alley
vas in Veuillot vereenigd. Hij was tevens een winder
en een kunstenaar die zonder vreemde hulp zijn opvatting wist in te kleeden en in voile schoonheid te
doen schitteren. Veuillot werkte met een buitengewoon
gemak : na zijnW dagelijksche schermutseling of ernstigen kamp in het dagblad, betrok hij, welgezind, zijne
studiekamer en maakte a les libres Penseurs ; Ca et la ;
Corbin et d'Aubecourt ; l'Honnéte Femme; Mélanges religieux, historiques et litteraires ; l'esclave Vindex ; le
Parfum de Rome ; les Odeurs - de Paris ; Jesus-Christ ;
Moliere et Bourdaloue »; enz. enz., meest alle onsterfelijke lettergewrochten van min of meer polemischen
aard. Legt de soldaat landman geworden, gemakkelijk
zijne strijdlustigheid af?
Werd eens het kaf van het koorn gescheiden, in onze
bibliotheken, wat zoude er weinig overblijven bij-voorbeeld, van de grieksche en latijnsche middeleeuwsche
gedichten, van de theeromans der hedendaagsche blauwkousen ! Veuillot's schriften zullen gelezen, gesmaakt en
bewonderd worden, zoolang de naturalistische school iets
zal sparen van de klare, vloeiende, zuivere fransche taal.
En waarom ? Omdat die schriften de vruchten zijn van
schitterende samepwerkende geestvermogens. Jonge schrijvers luistert : « Nous nous laissons si fort alle y sur les bras
d'aultruy que nous an6antissons nos forces. Me veulx-je
armer contre la crainte de la mort : c'est - aux despens de
Seneca ; veulx-je tirer de la consolation pour moy ou pour
un aultre; je l'emprunte de Cicero. le l'eusse prinsse en
moy-mesme si ion m'y eust exercê. » (Montaigne). 1k
weet niet welke lastige critiek schreef : « ik acht meer
een oorspronkelijke komedie da y, een foliant met nage-
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maakte oudjes. » Zeker ware 't onredelijk te eischen
dat alle uitgaven nieuwigheden zijn, toch moeten zij
genoeg nieuwigheid bevatten-om niet te doen mompelen :
maar dat staat reeds in mijne bibliotheek!
Nergens blijkt de krachtige inbeelding en de buitengewone kunst van Veuillot als in a Corbin et d'Aubecourt ». De handeling geschiedt in een salon, er is
maar e'en sprekende personage en nochtans, hoe ingrijpend en boeiend is het verhaal niet, hoe aandoenlijk
het schouwspel van eene tusschen vrees en hoop geslingerde ziel ! Men kon niet aannemen, in den vriendenkring,
dat dusdanig plan uitvoerbaar was. Veuillot meende
anders, hij gaf zijn woord en kort nadien... een meesterlijken roman. Zijne geesteskracht bewust, schreef hij
« L'engagement ne me pesait point. Je tenais mon sujet.
Rien ne me sernblait plus ais6. La situation toute seule,
indiquee a Fimagination, - produisait le drame, comme
une graine deposee dans la terre produit la plante qu'elle
contient. »

+

Wat riikdom van gedachten ! Ook op Veuillot past
wat Cormenin getuigt van Thiers : u ii medite sans
efforts, it produit sans epuisement, it marche sans
fatigue, et c'est le voyageur d'idees le plus rapide que
je connaisse. )'
Wat kan de menschelijke geest toch een vruchtbare
grond worden waar de liefste bloemen onophoudend
ontluiken. zoo dicht dat zij elkander zouden verdringen
kwam des tuinmans mes geen ruimte maken, met te
slachtofferen al wat schadelijk en overbodig is. Klaar,
vast, gezond, rijp zijn die gedachten; men smaakt ze
met aandacht, men herkauwt ze, men herleest tweemaal,
drijmaal, dezelfde bladzijde en men slaat het boek toe
en mijmert met zalige aandoening. De vrome christen
gevoelt spijt dat hij deze diepe en zalvende leering aan
zijne kinderen en vrienden niet kan mededeelen met diezelfde welsprekendheid; de priester henijdt de grondige
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wetenschap, de medeslepende taal en den apostelijken
iever van dezen leek. « Ca et la » order andere, is
een arsenaal van doeltreffende argumenten tegen -de
vrijdenkers en vrijlevende butooren. Wij zijn verbaasd
dat deze niet uitroepen ; « Zwijg, gij hebt gelijk »maar dan waren zij geen vrijlevende butooren meer.
Veuillot is er niet op uit om nieuwe machtspreuken,
in 't leven te roepen. Er is evenwel geen schrijver in
wiens, werken men meer kernachtige bedenkingen aantreft, meer staler waarheden, diepere opmerkingen, scherpere zinsneden, het zout van zijnen gespierden stijl. De
klank van de Maistre's « l'irnpiete est canaille n klinkt
menigmaal in uwe ooren. Neen, 't `verwondert niet dat
een boek « Pensees de Louis Veuillot » werd uitgegeven, de kern en de bloem der schr ; ften van den
genialen auteur.
Wij grommen met recht tegen de leerspreuken der
wijsneuzen. wijsneus 1 Wat hij zegt van Pascal
past op hemzelven. « Les pensees de cet homme se
cramponnent dans la memoire par des pointes de diamant,
J a, zoo moet het zijn : geene schemerende, maar klare,
geene flauwe maar kloeke, geene fladderende maar vaste
denkbeelden, en rond hen, als bijhoorigheid, de inlijsting.
Maar, eilaas, hoe gaat het dikwijls? Het gedacht onvatbaar als een slallicht, danst voor uwe oogen, maar tot
vergoeding krijgt gij te zien een zwaar, breed, kunstig (?),
uitgesneden en verguld lijstwerk I

Veuillot schildert tafereelen uit de grootsche natuur
en het dagelijksch leven. Zijne soberheid is opmerkenswaardig. Een salon ? Brie of vier reges, gewoonlijk.
Sommige romanciers zijn door de beschrijvingskoorts,
aangedaan. Niets ontsnapt aan hun bespiedend oog;
niets worth gerust gelaten; de onbeduidendste voorwerpen, de natuurlijkste zaken, omstandigheden welke een,
kind zou raden en onverlet laten, worden in 't licht
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geplaatst en zorgvuldig afgeteekend. Veuillot heeft met
die uitpluizers niets gemeenF. Laat deze maar geheel
hunnen zak uitschudden. Hij zift, kiest en gebruikt wat
hij noodig heeft. Wat scheelt het hem en den lezer dat
de'trap van den heer graaf breed of smal zij, bloot of met
een tapijt bedekt, de gordijnen rood of groen zijn, welke
printen de wanden versieren, dat de graaf met of zonder baard, zijne nagels laat groeien, mevrouw de gravin
zakdoeken gebruikt met gekleurde zoomstrepen. wanneer
deze merkwaardige (?) bijzonderheden niets ter zake doers?
Gewaagt Veuillot nooit van schawl, hoed, kleed, strikken
enz? Ja maar in dat geval ‘veet hij waarom (zie onder
ander, Ca et la, i e deel, bl. iv). Onnuttige bijspelers worden
ook weggelaten. Liefst schildert hij' zedelijke portretten
die al te zamen een rijk museum uitmaken van de verscheidenste karakters, vast gepenseeld en onovertrefbaar
gelijkend. Ernstig of humoristisch, die schetsen men
kan ze niet vergeten omdat zij immer, springend levend,
voor de oogen stain.

Veuillot sluit gelukkiglijk zijne cede, den lezer
onder den indruk latende van een schoon en treffend
gedacht. De onervaren schrijver... ziet, daar is het weer...
zoude ik waarlijk in Zoilus' karspoor plassen? lk zeg
toch : d'onervaren schrijver gluurt verbijsterd op het
gevonden denkbeeld, hij keert en draait het onder u we
oogen, dwingt de bewondering of juist als een kind
dat lets blinkends heeft opgeraapt en moeder lastig
valt tot dat ze uitroept : Wel j a , 't is schoon !

Beschouwd als moralist is Veuillot te vurig voor
de lauwen, te strijdzuchtig voor de vreesachtigen, te
onvoorzichtig voor de polineken, te vrijpostige zedenschilder voor enkele schijnvrome kunstrechters. Spreek
hem Diet van minnelijke schikking, van toegevendheid voor
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de heerschende gedachten, van opoffering aan den geest
der XIXde eeuw, neen, neen, hij is en hij vraagt dat ieder
zich christen toone in 't openbaar zoowel als in 't privaat
leven, op die voorwaarde alleen wordt de zinkende
maatschappij van totalen ondergang gered. Sober en
kernachtig overal elders wordt hij overvloedig welsprekend op dat punt en zijn krachtige redenen en zijn
vrome gevoelens doen het hert. van den even vast
overtuigden geloofsbroeder van fierheid zwellen. Die
ruwe krijger wordt bijwijlen teeder en zalvend, hij
Brandt van liefde voor kinderen en arme menschen,
uit zijn hert vloeit als uit eene onuitputtelijke bron de
honig welken hij zoog uit Franciscus van Sales, de
Navolging Christi en de Evangelien. Tusschen den Rus
Tolstoi en den waren geloovige kan er geen samenneiging bestaan, 1k spreek van zijn « Anna Karenine ».
Gelooft Tolstoi? Veuillot's ziel versmelt met deze der
beste christenen in een geloof, eene hoop, eene liefde
voor God en zijne heilige Kerk. Ik zegde : Veuillot is
t6 vrijpostige zedenschilder voor enkele schijnvrome
kunstrechters. Op dit verwijt hem gedaan om zijn
meesterlijken roman o l'Honnéte Femme » antwoordde
hij met den grondregel : « j'ai peint un monde que
j'ai vu. Les personnages ne sont pas de mon invention ;
je les ai connus, je les ai pratiques ; loin d'en faire
la satire ou la caricature, par un instinct d'honnéte
homme plus encore que d'artiste, j'ai sduve-nt adouci
ce que la vive nature me laissait voir... Le devoir
de l'artiste est de voiler les laideurs... » Eilaas, groote
meester, waarom zijt ge daar niet meer om de Vandalen en Philistijnen uit den Tempel der kunst te
zweepen, immers uwe grimmende schim vermag niet
de pennen te stuiten die « la Terre », « l'Enfant du
Crapaud », « l'abbesse de Jouarre » spuwden !

Veuillot was onmeedoogend voor de schenders zijner
sthoone, edele, in den grond zoo christene moedertaal,
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de « cacographes ». Hij eischt dat men ze eerbiedige, den zin der woorden niet roekeloos verandere,
onderlijnt rneesmuilend de feilen en werpt ze spottend
naar 't hoofd van den barbaar, zeggende : « dat wil
God bespotten en tergen en dat ke p t noch spraakkunst
noch woordvoeging ! « Hij mag zoo spreken, immers
hij is een meester taalkenner, en nooit werd hem
« cacographe vous méme » naar 't hoofd teruggeslingerd.
Pater V. de la Porte herinnert in de Etudes, aflevering
van November laatst, hoe Veuillot de bewondering
heette der vrijdenkers voor Renan... « admiration stupide ». Get adjectif, voegt hij er bij, « est de Veuillot
qui savait le sens des mots. » De meester zelf in Melanges, 2 e deel i « Vous demandez ce que c'est que le
gout? C'est le respect pour -la langue, le respect pour
la raison, le respect pour le lecteur, le respect pour
soi-méme. C'est tout cela, et s'il fallait le d6finir dun
mot, je dirais : C'est la temperance. (0 Zola, Goncourt,
Lernonnier !!) Ja, de eerbaarheid, de matigheid, de kortheid
voor dewelke men zonder dralen slachtoffert al het overtollige, al klinkt het nog zoo schoon in de ooren der... Beotias.
Pater Longhaye schrijft in Theorie des belles lettres :
« Voyons aux prises avec lui-mérne le maitre de la
concision vigoureuse, Louis Veuillot. Assurement la
preface des Libres-Penseurs etait, des 1848, un morceau accompli. Et toutefois, vingt ans apres, l'ecrivain
y trouvait a effacer encore. Citons dans sa premiere
forme un des plus eloquents passages, en soulignant
les details retranches depuis comme superfius. II s'agit
de 1848 et des frayeurs de la bourgeoisie.
« L'epouvante (legitime e'pouvante) monte au cceur
des puissants de la terre , ils se disent : Que ferons-nous
et qu'allons-nous devenir ? La sueur au front, la pelleur
sur le visage, on refait a la hate un gouvernement. Mille
efforts sont tentes pour ecarter de la scene le peuple,
cet effrayant acteur qu'on ny attendait pas sitOt. M ais
it veut jouer le role auquel la bourgeoisie l'a longuement dresse. Vainement on le refoule dans la coulisse

LOUIS VEUILLOT.

40

herissje de canons : implacable et rugissant, it assiege

un rempart qu'il sent trop faible pour le contenir.
Vainement on lui jette par-dessus la barriere les promesses, les decrets, les millions ; it crie a la bourgeoisie
en repoussant ces offrandes du danger et de la peur... »
Wij breken hier af. Veuillot waant zich niet boven
Bossuet (zie « Etudes » van november 188Q) die naar
Boileau's raad nooit ophield zijn schrijven te verbeteren.
Veuillot zegt nog : « Evitez, jeunes Bens, ces a voir,
aces au contraire et toutes ces surcharges qui donnent
a la phrase une figure de coche ensable. Evitez ces
epithêtes accrochees , partout : c'est un gout sauvage
de porter des pendeloques jusque dans les narines.
Evitez ces adverbes qui font plouf, encore que le bruit nous
semble beau. Evitez le pleonasme, le pleonasme dans le
style est signe d'un esprit qui n'a pas le mot, comme la
multitude' des paroles en affaires, est signe d'un homme
qui n'a pas le sou. Et enfin, jeunes gens ! sur toutes
choses gardez-vous de croire que la plume est faite
pour peindre avec des couleurs, et que l'ecrivain coloriste
,est celui qui prend la palette a la place de l'encrier.
L'6crivain peint a l'encre et dedaigne tout autre proadd. » (Odeurs de Paris.)

Die groote schrijver was immer de verstooteling
der Academien, de nachtmeme der... inktbeesten. De
trotsche Hugo (qui possêde un coup de massue formidable, mais on ne se souvient guere que du bruit
qu'il a fait) had hem een doodelijken haat gezworen.
Veuillot ging daarvoor geenen duim breed uit den weg
,der waarheid en deftige oprechtheid. Zijne bewonde:raars maken een legioen uit. Die hem kent wordt hem
verkleefd. Maak kennis met hem, vlaamsche jeugd, en
ik voorspel u de meest vaste overtuiging, de zuiverste
genoegens, de edelste gewaarwoordingen welke eens
menschen boek kan te weeg brengen.
Kerkxken.

E.

PAUWELS.
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ATMOSFEROSCOPEN.
EDERT de mensch het in wendige der aarde
tot voorwerp heeft gekozen zijner nasporingen
en dienstbaar gemaakt aan den bloei der nijverheid, is er eene onderaardsche bevolking ontstaan, die
men mijnbewoners zou kunnen noemen.
Honderden in Duitschland, duizenden in Belgic,
tienduizenden in Engeland en de Vereenigde Staten,
dalen dagelijks of in den schoot der aarde om er uren
achtereen te leven en te arbeiden, vooral ter exploitatie
der steenkolen, de brandstof onzer eeuw. Daar offers
de proletarier vaak gezondheid en leven op om in
eigen onderhoud en dat der zijnen te voorzien. De
dampkring, waarin hij ademt, draagt de kiemen des
doods, die bij verdere ontwikkeling maar zelden haren
vernielenden invloed missen. Nu eens vaart de flood
langzaam sluipend in de leden des geen gevaar vermoedenden werkmans, dan eens doet hij een inval met
geweld door de verschrikkelijke ontploffingen van brandbare gassen. Gelijk de sluipmoordenaar, dien men
bemerkt, wanneer het vluchten onmogelijk is, zoo overvalt gewoonlijk deze doodende atmospheer hen, die
Naar als noodzakelijke levensvoorwaarde tot hunne longen moeten toegang verleenen.
Wel verplicht is dus de rnaatschappij aan hem,
die het middel aan de hand geeft om dien gevaarlijken
belager bij tijcls te ontdekken en hem even tijdig te
kunnen ontvluchten. Zulke weldoeners heeft zij gevon-
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den in de heeren M. ANSELL en H. CARLETON, uitvinders en J. SALLERON, te Parijs, den vervaardiger
der elektrische indicators. De uitvinding des eersten is
reeds van ouderen datum, maar wellicht nog niet algemeen bekend, de laatste heeft de vrucht van zijnen
arbeid eerst verleden jaar gepubliceerd.
De werktuigen hebben ten doel de tegenwoordigheid van gasmengels aan te geven, in 't bijzonder die
van ontplofbare gassen in den omgevenden dampkring.
Zij leeren ons dus den toestand des dampkrings kennen
waarom wij hen Atmosferoscopen noemen.
Het mijngas in de steenkoolgroeven, het lichtgas
in onze woningen, het verstikkende koolzuur in bierkelders en bergplaatsen van den wijnoogst, de schadelijke dampen in putten van privaten, in ijzermijnen
enz zijn even zoovele oorzaken van menigvuldige ongelukken, die niet genoeg kunnen voorkomen en vermeden worden.
De werking van den Atmosferoscoop van ANSELL
berust op de osmose van gassen. Het is overgenoeg

bekend, dat, wanneer twee verschillende gassen slechts
gescheiden zijn door een poreus middenschot, als een
plaat van pijpaarde, een organisch vlies of een dun
marmerplaatje, zij zich trachten te vermengen door de
porien van het tusschenschot keen. Die strooming heeft
bij de twee gassen niet in gelijke mate plaats , het
lichtere dringt met meer snelheid in het zvvaardere dan
omgekeerd. Daaruit moet volgen, dat de ruimte, waar
het eerste gas binnendringt een grooter volumen gaat
aannemen of er vermeerdering van drukking veroorzaakt
op de wanden.
Bij doelmatige inrichting, waardoor een dier wanden
bewegelijk is, zal hij onder deze werking zich verplaatsen : hiervan kan men partij trekken tot nuttige aanwijzingen omtrent de verhouding der gasmengsels.
De gasindicator orn tevens een geschikt signaalgever
tot vluchten te zijn, is verbonden met een elektrischen
toestel, die door het klingelen eener bel of het ver-
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plaatsen eener naald het oor of het oog waarschuwt,
dat 'er op verren afstand gevaar dreigt. Het werktuig
bestaat uit een U-vormige buis, waarvan een der armen
uitloopt in een trechter gesloten met eene plaat van
poreuze aarde (fig. 1 en 2).

Fig.

Fig. 2.

Het andere uiteinde is voorzien van een stop, waardoor de platinastift f gaat van boven eindigend in een
klemschroef b. De geleiddraad eener elektrische batterij
wordt hiertusschen vastgeklemd. — De U-vormige buis
bevat een zuiltje kwik, dat door middel van een tweeden knop b' in verband staat met de andere elektrode.
Het kwik bereikt in de buis de hoogte m tot aan de
punt van het platina f, maar zonder contact daar to
stellen. Zoolang de onder het poreuze deksel besloten
lucht dezelfde samenstelling heeft als de omringende
dampkring, blijft het kwik in rust, terwijl de hoogte
van het oppervlak in beide armen dezelfde zal zijn. —
Brengt men evenwel het instrument aldus ingericht in
een ruimte met een lichter gas gevuld, dan zal dit
door de plaat D heen in den trechter dringen, volgens
boven aangegeven beginsel, de spankratht daarbinnen
zal toenernen en het niveau aan den eenen kant doers
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dalen, aan den anderen evenveel doen rijzen. Dientengevolge zal het kwik in aanraking komen met het staafje
van platina, de galvanische keten -gesloten worden en
het ingeschoven schelapparaat of ander signaalgevend
toestel zal onmiddelijk de tegenwoordigheid en de werking van het gas verraden.
De geringe moeite om de sluitdraden te verlengen
en te leiden waar men wil maakt ook het middel
gemakkelijk om hetzelfde signaal over te brengen op
alle punten die door het naderend gevaar mochten
bedreigd worden. -In de hier gegeven verklaring hebben we verondersteld, dat het vreemde gas, welks tegenwoordigheid
men wil weten ijler is dan de lucht, hetgeen 't geval
is met lichtgas en het kool-waterstofgas der koolmijnen
(CH4), Heeft men integendeel de aanwezigheid van een
gas te constateeren, dat zwaarder is dan lucht bijv. van
koolzuur (CO 2), dan moet de werking van den toestel in
o-mgekeerden zin plaats hebben en zijne inrichting voor
dat geval is voorgesteld in onderstaande figuur 3.

Fig. 3.

In de kleine kuip c giet men kwik zoolang zijn
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oppervlak in de glazen buis tot aan m geklommen is,
is alle y
zonder contact te vormen met f. 0 vericrens
b
gelijk aan het vroeger beschreven instrument.
Bevat nu de ruimte, waarin het werktuig geplaatst
is, een gas zwaarder dan lucht, dan zal dit in den
toestel dringen door de porien der plaat D. Ter zelfden
tijd ontsnapt een gelijk volumen lucht, die echter speller
uittreedt, daar zij soorteliik lichter is en daardoor eene
vermindering van druk bewerkt.
Dien tengevolge rijst het kwik bij m en treedt in
contact met de stiftf. Ook bier zal de electrische schelinrichting wederom een teeken geven op de wijze, die
boven is uiteengezet.
Daar het lichte gas zich altijd ophoopt boven in de
kamer of den mijngang zal ook de toestel moeten
geplaatst worden dicht bij het plafond of gewelf. Indien
het zware gassen betreft, die zich beneden in de localen
verdichten moet men het werktuig in de nabijheid van
den vloer plaatsen. Na de vereischte opstelling bevestigt
men een der geleiddraden van de batterij aan den knop
b en den anderen aan 12' . Urn vervolgens de schel in
den sluitdraad te, brengen opent men een der pooldraden en de beide daardoor verkregen electroden bevestigt
men aan de twee draadeinden van den electro-magneet.
Hieruit blijkt dat de eigenlijke indicator zeer ver kan
verwijderd zijn van de schel en de batterij, die meestal
bij het bureau van den ingenieur of bij de ventilatetoestellen zijn geplaatst.
Ofschoon SALLERON aanraadt een zeer gemakkelijk
te onderhouden en standvastige batterij van hydrargyrosulphaat te gebruiken, zullen een paar Lecianche-elementen, vooral in den verbeterden vorm van droog apparaat
wel evengoed voldoen. Om zich te verzekeren, dat het
werktuig nog in goeden staat is, zal men dagelijks den
indicator een oogenbhk in een hellenden stand brengen,
zoodat er contact ontstaat tusschen de platinastift en
het kwik; de elektrische schel zal dan terstond zich
moeten doen hooren.
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De bekwame werkluigkundige SALLERON heeft het
vernuftig denkbeeld gehad den metaal-barometer dienstbaar te maken tot het meten van den gasdruk, waarover boven gesproken is. Tot dat einde heeft hij aan den
bekenden anerdide-barometer van NAUDET (fig. 4 en 5) een

Fig. 4.

Fig. 5.

tweede doos aangebracht , die gesloten is door een
poreuze plaat D, die men bedekt met een koperen deksel,
wanneer het instrument Been dienst doet als indicator.
In den gewonen toestand geeft het werktuig als barometer alleen de drukking van den dampkring aan; maar
indien men hem brengt in een gasmengsel van eene
andere dichtheid dan de atmosferische lucht, begint aanstonds de diffusie door den poreuzen wand en geeft de
naald de veranderde drukking aan. Zij beweegt zich in
den zin der wijzers van een uurwerk, wanneer het
bijkomend gas lichter en in tegengestelde zin, wanneer
het zwaarder is dan gewone lucht. Alvorens te experimen-eeren neernt men het deksel weg van het diaphragme
D, schroeft vervolgens den ring b, waarmede de barometer wordt opgehangen, eenige slagen los en laat het
werktuig eenige oogenblikken in de nabijheid der plaats,
waar men een onderzoek wil instellen. Is hierdoor even-
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wicht van temperatuur tot stand gekomen in de lucht
binnen en buiten den toestel, dan schroeft men den ring
b weer aan om de doos te kunnen sluiten, en neemt
aanteekening van den stand der naald op den verdeelden
rand der wijzerplaat. Nu eerst plaatst men het instrument in de atmosfeer, die men gaat anderzoeken, slaat
de schommelingen der naald eenigen tijd gale en teekent
de grootste afwijking aan. Daaruit kan de verhouding
van het in de ruimte aanwezige gas worden afgeleid
door middel van onderstaand lijstje :
Verhoudingen
mijngas
(CH 4 .

3
5
7

Io
15

Vermeerderden
druk in
millimeters.

pct
))

0,21
0,72

))

2,01

1,51
2

))

20

))

5o
100

))
))

3,3i
5,51
8,14
20,34
42,62

Verhoudingen
koolzuur
(COQ).

pct
3 ))
5))
10 ))
15 ))
20 1)

5o o
100 ))

Vermeerderden
druk in
millimeters.

o,38
1,27
2„03

4,06
6,10
8,38
20,83
41,66

Bedenkt men nu dat een atmosfeer waarin mijngas
voor 3o a 40 pct aanwezig is een ontplofbaar mengsel
vormt, en dampkringslucht voor 20 pct met koolzuur
bezwangerd zeer schadelijk wordt voor de gezondheid,
dan blijkt het Welke juiste en nuttige aanwijzingen ook
dit instrument oplevert.
Een ander vernuftig middel om zich van de aanwezigheid van een gevaarlijk gas te vergewissen, wel
zoo eenvoudig van werking, is de vinding van H. CARLETON te New-York. Zijn toestel is een soort van
baroscoop en bestaat uit twee zeer gevoelige balanzen,
waarvan eene geplaatst wordt in de mijn of waar
elders de verdachte atmosfeer moet gekend worden, de
.andere in het kar;toor van ingenieur of directeur. De
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twee balanzen zijn volmaakt gelijk , iedere evenaar
draagt een cilindervormige ballon van uiterst dun glas
en ongeveer 5 dM 3 inhoud ; op de schalen aan de
andere armen worden gewichten geplaatst ter daarstelling,
van evenwicht. De twee werktuigen staan met elkander
in elektrische verbinding, zoodat alle doorsiag die balans
n° I ondergaat op n° 2 zal worden overgebracht. Gesteld
nu, dat het koolwaterstofgas in de mijn zich gaandeweg,
ophoopt, naarmate de toename zal de balans doorslam
en de belling van haar evenaar mededeelen aan het juk
der tweede, die daardoor de sterkte der gasontwikkeling
in de mijn aangeeft.
De lezer zal wel reeds hebben ingezien, dat dezeinrichting berust op de stelling van Archimedes : ieder
lichaam in een gas of damp gedornpeld verliest
schijnbaar evenveel in gewicht als de verplaatste lucht
weegt. Het zoogenaamde rnijngas nu heeft niet dezelfde
dichtheid als dampkringslucht, waaruit volgt, dat een
balans van de beschreven inrichting, die den gewonen
toestand van rust aanneemt in de lucht, zal doorslaan tot een nieuw evenwicht„ wanneer de omgevende
dampkring genoegzaam is vermengd met een zwaarderof lichter gas. In dit geval toch zal de glazers ballon
meer of minder aan gewicht verliezen- dan in de zuivere
lucht en naar evenredigheid daarvan het evenwicht der
balans wijzigen. — Het mijngas dat ook wel licht koolwaterstof wordt genoemd doet derhalve, zoodra het in
genoegzarne hoeveelheid vrij komt, in de exploitatiegallerijen de balans overhellen naar de zijde van den ballon.
— De Revue seientifique heeft bij het verschijnen dezer
nieuwe toepassing op industrieel gebied, de gegronde
bemerking gemaakt, dat in dit systeem eene elektrische
schelinrichting zeer gevoeglijk de kantoor-balans zou_
kunnen vervangen. Behalve toch, dat zulk eene wijziging de_ gewenschte werking minstens evengoed zat
voortbrengen, is voor waarschuwend signaal het geluid
zeker to verkiezen boven ieder ander, dat men door het_
2ezicht moet waarnemen. Overigens is de laatst beschreven

ATMOSFEROSCOPEN.

4g

toestel in princiep niet zoo geheel nieuw van vinding ;
Omtrent 185o reeds deed in Frankrijk M. CHUARD,
proeven met een zeer lichten glazen ballon, die boven
in de mijn zweefde zoolang hij niet, ten gevolge van
de ophooping van gas in de gewelven der steenkoolgroeve naar beneden kwam. — Dit dalen van den ballon
laat zich eveneens geleidelijk verklaren uit het geringe
soortgelijk gewicht, waardoor het ontvlambare gas, dat
zich uit de steenkoolmassa ontwikkelt het bovenste
gedeelte der' besloten ruimte inneemt. — Hierin kan de
ballon niet meer zweven maar zinkt naar dichtere
luchtlagen tot dat zijne zwaarte gelijk is aan die van
een gelijk volumen gas of damp, waarin hij zich beweegt.
Beneden gekomen, stelt ook hij eene elektrische schel
in werking.
De maatschappij ter aanmoediging van nationals
nijverheid kende M. CHUARD de gouden medaille toe
voor zijne vernuftige uitvinding. Tot toepassing in het
mijnwezen werd het werktuigje evenwel te gevoelig
bevonden; voor kleinere localen woonvertrekken en zou
het om deze hoedanigheid waarschijnlijk in deugdelijkheid winnen.
Wel is de natuur dikwijls ontzettend in hare
werkingen en verwoestend, waar ze hare kracht doet
gelden, maar zij heeft ook meestal in die krachtstuitingen
zelven de middelen opgesloten om de eerste onschadelijk te maken of te leiden tot nut. Aan den mensch
staat het, door studie en toeleg die verborgenheden te
ontdekken, hare schoonheden en onovertreffelijk wijze
samenstelling te bewonderen en ze diensthaar te maken
tot heil der menschheid.
Rome, December '89.

J. V.
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DE BESPREKING VAN HET WETSONTWERP
OVER

HET HOOGER ONDERWIJS,
Eene wet over het hooger onderwijs
moet eene wetenschappelijke, geene staatkundige wet wezen.

EDERT het jaar dertig hebben de Wetgevende
Kamers meni7e wetten over het hooger onderwijs
{ gestemd, — de voornaamste zijn die van r835,
1 849 en 1876, — en geene hebben de gewenschte uitslagen
opgeleverd. De voornaamste oorzaak van deze zoo lange
teleurstelling, van dit algemeen niislukken is licht te
ontdekken. Bij iedere bespreking is de wet onder den
invloed van staatkundige bekommernissen gestemd, en
de echte wetenschappelijke belangen der hoogere studia
zijn altoos, om zoo te zeggen, als eene nevenzaak beschouwd
geworden.
Het bestaan van het vrije onderwijs bleef altijd, onder
verschillende vormen, het brandpunt van al de twisten, en
door de vooroordeelen voor of tegen dit onderwijs kwam
men altoos daartoe te vergeten dat men eene wet tot
bevordering der hoogere studien tot stand te brengen had,
eene wet voor het Belgische yolk bestemd en niet alleenlijk
voor het vrije of voor het staatsonderwijs.

Er zijn er die denken dat men aan den Staat alle recht
van onderwijs te geven moet ontnemen.
Dit is eene theorie welke wij bier niet te bespreken
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hebben maar theorie en praktijk gaan niet altijd gepaard.
Bij een yolk, _pas tot het leven gekomen, zonder eeuwenoude overleveringen, zonder verleden, zonder lang bestaande
instellingen, bij een yolk alwaar alles in eons en, om
zoo te zeggen, uit een stuk kan geschapen worden
gelijk in Amerika, zijn theorieen sours uitvoerbaar,
maar in ons stokoud en zelfs verkwijnend Europa
kan van zoo iets geene spraak zijn. Er hoeft rekening
gehouden te worden van vele bestaande zaken, en
wil men dan dock, tot in den grond toe, de wetten met
zulke meeningen overeen doen stemmen, is men overtuigd
dat men zich bier ten laude in de onrnogelijkheid bevindt
eene wet over het onderwijs te maken zonder het vrije
onderwijs te krenken of te onderkruipen, zoo is men
gedwongen het Amerikaansch stelsel aan te nemen : iedere
school regelt hare programma's en hare examens naar
goeddunken, en om als advocaat of geneesheer werkzaam
te mogen zijn is het voldoende een diploma door eene
erkende overheid aangenomen, te bezitten. Zulks is in
de meeste Staten van Noord-Amerika in voege, want het
is eene dwaling te denken dat aldaar de beroepsvrijheid
in den zin wordt aangenomen dat de eerste kwakzalver
de beste, zonder eenig diploma ook, het beroep van
advocaat of geneesheer uit zou mogen oefenen.
Maar in zulk stelsel is men gedwongen, om onze
algemeene staatkundige inrichting niet heel en al omver
te werpen, en door kiezing de staatsbenoemingen niet
te vervangen, aan den Staat het recht te geven de toekomende ambtenaars aan eene soort van beroepsexamen
te onderwerpen.
De inrichting van zulk examen is hoogst moeielijk,
juist omdat men de formuul niet vindt om eene jury zoo
samen te stellen dat de rechten van een ieder er in
gehandhaafd zijn. Zij kan gevormd worden uitsluitelijk
nit Estaatsbeambten of wel kan men eene « jury combine » inrichten : beide hebben hunne onbetwistbare
gebreken. Mijns dunkens zou de tweede oplossing de
meest rechtvaardige en ook wel de beste wezen.
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Men bespreekt nu alweer in de Kamer eene wet, niet
over het hooger onderwijs in 't algemeen, maar slechts
over de academische examens. Om aan onze hoogescholen
een nieuw leven te geven, zou men de herziening der
wetten van 1849 en van 1876 ook in beraadslaging
moeten brengen hebben, gelijk de H. Hanssens het heel
juist doen opmerken heeft (1), en gelijk wij het zelven
reeds vroeger uiteengezet_ hebben (21.

In heel de beschaafde wereld is het aangenomen
dat een leerling zich aan geene hoogeschool aanbieden
kan zonder het bewijs te bezitten dat hij bekwaam is
de lessen van het hoogere onderwijs met vrucht te
volgen. Sedert 1876 heeft men in Belgie de volstrekte
vrijheid ingevoerd. Elders heb ik bewezen in welken
hoogen graad deze nieuwigheid, in ons land alleen
bekend, niet alleenlijk voor het hooger onderwijs, maar
zelfs voor het Belgisch maatschappelijk leven, schadelijk
en noodlottig is geweest.
Vele leden van de Rechter en tevens van de Linkerzijde zijn in de Kamer onze denkwijze bijgetreden,
voornamelijk hebben er de HH. Cartuyvels en de
Smet de Naeyer de noodwendigheid van een bekwaamheidsexamen met de grootste krachtdadigheid verdedigd.
De H. Woeste was hun bijzonderste tegenstrever. Zulk
examen was noodlottig voor de humaniora, juist alsof
het middelbaar onderwijs niet veel meer ontwikkeld
was dan bier, in landen gelijk Holland, Denemark,
Duitschland en meer andere, waar deze instelling sedert
lange jaren bestaat; het was strijdig met de vrijheid
der studien, — dit scheen zoo klaar, dat men dezen
voizin niet uitgelegd heeft ; — en zelfs het artikel 4

(I) Ann, pa? 1. 1889-1890, bl. 59.
(2) A. DE CEULENEER et P. MANSION. Le Graduat. Gand,. 1889
bl. 6.
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van Cartuyvels en de Smet de Naeyer's amendement
was ultro chinois (t) ; daarbij scheen de meening van
den H. de Smet aan den H. Woeste zoo onhoudbaar
,dat deze niet aarzelde te beweren dat hij op voorhand
de beweegredenen er van geraden had (2). Hoe ernstig,
niet waar ?
Meer nog. Men heat over dit examen zoo veel
geschreven, honderd twee en veertig hoogleeraren
der vier Belgische hoogescholen hebben een vertoog
aan de Kamer ingezonden, vragende dat men de wijziging
van Cartuyvels en de Smet de Naeyer zou stemmen ; dit
alles belette den H. Woeste niet te verzekeren dat in
den tegenwoordigen staat van zaken het vraagstuk nog
niet rijp was (3). Dit alles waren natuurlijk maar
geveinsde redens. Want hoe zou de H. Woeste kunnen
bewijzen hebben dat eene ondervraging over vakken
in de rhetorika onderwezen, aan deze klas noodlottig
zou kunnen zijn, zonder terzelfder tiid te vorderen dat
alle schoolopstellen, alle wedstrijden in de colleges en
athencea afgeschaft zouden worden?
En wat het vertoog der hoogleeraren betrof, de
Woeste beweerde eerst 'dat men net moist wat
deze hoogleeraren vroegen, dat zij het niet eens waren
alhoewel zij gezamentlijk het vertoog onderschreven
hadden ; en wanneer, door het toekomen van een tweede
vertoog, deze eensgezindheid klaar als de zon en onbetwistbaar was geworden, dan vond hij een nieuw voorwendsel uit. Veel eerbied moeten wij hebben voor de
denkwijze van bevoegde personen, maar er ons al te
veel merle bekommeren zou het parlementaristisch stelsel
vernietigen (4). En van de 172o geneesheeren, die ook
(t) Ann. Parl , bl. 281.
(2) Jai devine vos arguments. Ann. Parl., bl. 94.
(3) « Dans la situation actuelle des choses la question n'est
pas mitre. » Bl. 282.
(4) Het zal welllcht niet onnuttig zijn de woorden van den
H. Woeste hier over te schrijven (Ann. parl. bl. 280) « J'ai,
pour ma part, la plus grande deference pour toutes les communications qui nous sont faites par des hommes competents, au
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een bekwaamheidsexamen vorderden werd er zelfs' geen
woord gerept (I).
Alhoewel het recht van vertoog- en verzoekschriften
zenden
grondwettelijk is, staat het toch natuurlijk
te
aan de Kamers altijd vrij een vertoogschrift van de
hand te wijzen ; maar in eene zaak, die met de politiek
geen gemeens heeft, schijnt het dat men met geene
ijdele woorden een vertoog, gelijk het stuk Kier in sprake,
van de hand mocht wijzen. De 142 hoogleeraars waren
zeker meer bekwaam, meer bevoegd dan de meeste
Kamerleden om te weten wat voor de hoogescholen het
nuttigst, het meest eischwaardig was. Men kon heel goad
in hunne denkwijze niet deelen ; maar dan behoorde het
deze met wetenschappelijke redenen te wederleggen .
Men is door het kiezerskorps naar de Kamer gestuurd
omdat. men behouds- of liberaalgezind is; maar door
deze kiezing wordt men toch niet dadelijk bevoegd in
alle vak ken.
De huidige bespreking heeft meermalen doen uitschijnen hoe weinig zekere leden met het hooger onderwijs
bekend zijn. De Heer Woeste heeft eenen volzin uitgesproken uit denwelken men het gevolg zou moeten
trekken dat _het grondbeginsel, op hetwelk ieder examen
sujet des lois que nous avons a &laborer. Mais, ce que je ne
puffs admettre, c'est qu'on veuille, dans les differentes questions
qui nous sont. soumises, nous mettre; ea quelque sorte, en demeure
de voter dans le sens que ces hommes competents ou quelquesuns d'entre eux preconiseraient.... Les honorables membres qui
raisonnent ainsi ne font pas attention qu'ils aboutissent a la suppression du regime parlementaire. L'un des merites de ce regime,
c'est de ne pas donner de consecration exclusive a aucun interet;
c'est de combiner les interets de m miere qu'ils ne s'entre-choquent
pas; d'arriver a des solutions moyennes acceptables. II ne peut
en etre ainsi .que quand on ne suit pas aveuglement ceux qui se
donnent la mission de representer certains interets sans se pr&occuper des autres (men beweert dat de H. Woeste dit heeft kunnen
zeggen zelfs zonder te glimlachen)... Je ne pense pas qu'on puisse
ainsi su ,pendre... des especes d'epees de Damocles sur le parlement.... Nous ne devons pas surtout considerer comme un argument decisif le nombre des adherents a tel ou tel systéme qu'on
nous propose. )3
(1) Ann. pail., bl. 25
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natuurlijk moet gesteund zijn, hem niet duidelijk is (i).
Om geen ingangsexamen aan te moeten nemen, heeft
men de zonderlingste beweegredens opgegeven. Zoo
beweerde de H. Helleputte dat het eene overdrijving
was te spreken van wat men noemt u encombrement
des professions liberales » (2) en de H. Collaert aarzelde niet te zeggen dat men gedurende geheel de
bespreking geene enkele gegronde reden voor het instellen
van een bekwaamheidsexamen gegeven had (3).
In de zitting van 19 December word de wijziging
van M. Cartuyvels en M. de Smet door zestig stemmen tegen een en veertig verworpen. De linkerzijde,
op drie uitzonderingen na, en achttien leden der rechterzijde stemden voor de wijziging; dus was het de linkerzijde, - ik moet het rechtvaardigheidshalve bekennen,
die met die 18 leden onzer partij, de ware belangen
van het onderwijs verdedigd heeft.

Men had het eenigst redelijk voorstel verworpen,
en nu stood men voor onoverwinbare moeielijkheden.
Ik wil bier in geene bijzonderheden treden, ik be
paal mij met aan te stippen dat de zittingen van
20sten en 2 sten December onder de treurigste geboekt
moeten worden. Het amendement van M. Begerem dat
de deuren der hoogeschool moest sluiten voor da kinderen, met te bepalen dat men voor de zeventien ja ar
(i) « Ainsi, » zegde hi), on posera en gêometrie et en algebre
six questions, le recipiendaite n'en saura resoudre que deux;
y en aura quatre au sujet desquelles it ne saura absolument rien,
et it passera cependant. » (bl. 93.) Voorwaar is men verbaasd
zulke.., redenen in eene Belgische Kamer te hooren voorbrengen.
Een leerling wordt ondervraagd zonder te weten welke vraag
men hem gaat stellen. Het is heel en al toevallig. Indien hij de
gestelde vraag oplost, bestaat er eene groote waarschijnlijkheid dat
hij de andere deelen van den leergang ook zou kunnen beantwoorden. Neemt men dit niet aan, zoo moet men alle examens
afschaffen .
(2) Ann. parl. bl 127.
(3) Id., bl. 278.
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.aan geene hoogeschool aangenomen zou kunnen worden,
werd op zijne beurt zunder ;evade afgestemd.
Wel is waar zal iedere student de getuigenis moeten bezitten dat hij met vrucht 6 jaar humaniora
gevolgd heeft, en dat hij bekvvaam beschouwd wordt
de lessen eener hoogeschool insgelijks met vrucht te
kunnen volgen, doch niettemin zal men altijd het recht
hebben ons onvolwassenen van 15 en 16 jaar te sturen.
En aan deze knapen moet men spreken van echtscheiding,
natuurlijke kinders, voogdij, kortom van... alles!
Moet het zoo voort gaan, men zal de hoogleeraren
in meesters van bewaarscholen herscheppen, en moeten
er nog nieuwe hoogescholen gebouwd worden, dat men
dan zorge voor wachtzalen ten dienste der aanbrengende
en weghalende kindermeiden !
Naar luid der verklaringen van de HH. Woeste,
Jacobs en minister De Voider, is het de Minister die
aan te duiden heeft wat men als volledige humaniora
moet aanzien; hem is ook het recht erkend desnoods
bij de Staatshoogescholen een ingangsexamen in te richten.
Eene « jury-combine » zal de getuigschriften van 6 jaar
humaniora waardeeren, alleen de vraag door den heer
Warnant gesteld, hoe die jury hare inlichtingen over
de echtheid van deze getuigenis zal kunnen nemen,
is onbeantwoord gebleven. Zoo alles wat men verworpen heeft om de vrijheid te handhaven wordt
heringesteld, met dit verschil dat alles zal aihangen
niet meer van de wet, gelijk voor alien, maar wel van
de willekeur van eenen Minister! Heden is het M. De
Voider, doch morgen kan het een partijman zijn. En
dit pronkstuk van wet werd gestemd door 57 leden
tegen 24 ! De Heeren Cartuyvels, de Hemptinne, de
WI-ode _ en de Smet de Naeyer hebben zich onthouden,
en de reden, door den H. Cartuyvels aangegeven, is
zoo juist, dat ik niet kan weerstaan ze hier over te
sch rijven

(1) BI.

201.
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(( Le Gouvernement ayant declare qu'il reste libre
d'organiser comme it lui convient, par simple arréte
royal, le programme des humanites, je trouve ce systeme
infiniment plus menacant pour Uenseignement libre que
ne pouvait l'étre la creation du diplOme legal d'eleve
universitaire, que l'on a repousse hier.
Het was met even groote juistheid dat de H. de Kerchove zegde (I) : La discussion qui vient de s'engager
prouve la grande difficulte devant laquelle la Chambre
se trouve du moment ou elle se refuse a admettre,
comme elle Fa.
fait hier, le systeme le plus simple, le
seul logique, le seul vrai, celui de l'examen d'entree. »
En -om het stelsel van het bekwaamheidsg,etuigschrift
te bekronen stemde de Kamer, onlogisch genoeg, een
ingangsexamen voor de toekomende leerlingen der technische scholen ! (2) Men zegde, dat, om de leergangen
dezer scholen behoorlijk te kunnen volgen, men met de
wiskunde bekend moet zijn. Heel Juist, Maar waarom
dan in het programma van dit examen de Fransche
taal, de geschiedenis, de aardrijkskunde voorgeschreven?
(Van het Vlaamsch wilde de Kamer niet weten !). Wat
er ook van zij, ik kan er niet toe komen te begrijpen,
waarom, indien een getuigschrift voldoende is voor
toekomende advocaten en geneesheeren, dat getuigschrift
ook niet voldoende zou zijn voor ingenieurs, en vice versa
indien een examen noodig is voor deze laatsten, het niet
meer noodig is voor de eersten.
Men verwierp een ingangsexamen, order voorwendsel
dat daardoor de studien der rhetorika -verzwakt zouden
worden, en ook zoogezegd o- mdat de leerlingen de vakken
voor het examen niet vereischt, zouden ver-waarloosd hebben. Maar men erkent, zooals wij hooger zegden, aan den
Minister het recht zulk examen bij de Staatshoogescholen
in te richten. Dit examen zal dan toch ook noodlottig

(1) Ann. panl. bl. 292.

(2) Door 54 stemmen tegen 15. De H. Woeste is aan zijne eerste
denkwijze getrouw gebleven en heeft tegen het art. 6bis gestemd.
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moeten wezen voor de humaniora, en hctgeen voorgeschreven is voor de technische scholen, zal niet min verschillende vakken, hetzij in de humaniteiten, hetzij in de
professioneele studien, doers verzuimen. Indies bijzondere
kennissen noodig zijn om met vrucht de leergangen dezer
scholen te volgen, hetzelfde ook geldt voor de studien
van advocaat, geneesheer of doctor in de wiskundige
wetenschappen, Meer nog, de vakken, waaruit dit examen
samengesteld is, leveren het bewijs dat men hier met een
algemeen bekwaamheids- of maturiteitsexamen te doen heeft,
want, bij de letter genomen, moet een toekomende ingenieur niet meer geschiedenis kennen dan een advocaat wisof stelkunde. Overigens, om in den grond der zaak zelve te
gaan, is het ernstig te beweren dat cen uitgangsexamen,
bestaande b. V. uit wiskunde, Latjnsche en Grieksche overzettingen, Latijnsche, Vlaamsche en Fransche opstellen,
alle vakken welke het merg zijn der humaniteiten, kan het
ernstig zijn vol te hquden dat zulk examen tegen den algemeenen geest dier humaniteiten zou aandruisschen? Integendeel, het ware er de logieke bekroning van, evenals de
oefeningen zelven in de scholen, de concoursen en de compositien voor de prijsuitdeelingen. Hier kan volstrekt geen
spraak zijn van geheugenoefeningen : 't is het oordeel en
de letterkundige cultuur van den leerling, welke men op de
prod stelt.
Zonderling stelsel : een toekomende veeaarts mag zonder examen niet vooruit en een doctor voor menschen wel 1
Wat de vrijheid der studien betreft , indien zij
gekrenkt zou geweest zijn door een examen, kan men
beweren dat zij het niet zal zijn door het programma
der humaniora, hetwelk de Minister zal moeten vaststellen ? Nog eens, het examen zou door de wet vastgesteld zijn geweest, maar het programma zal afaangen
van de willekeur des Ministers. Wie zegt dat men
morgen geenen Minister zal hebben die slechts het
officieel programma der Athencea zal willen aanvaarden? Dan natuurlijk zullen al de colleges dit programma
moeten aannemen en volgen, en de vrijheid van onder-

OVER HET HOOGER ONDERWIJS.

59

wijs zal miskend en verbeurd zijn. Dit is het noodlottig
en ongelukkig gevolg van het gestemde en van de verklaringen, in de Kamer gedaan !
Men komt aldus terug tot het stelsel van 1857,
hetwelk reeds in 1861 afgeschaft moest worden, en men
ziet niet in, dat men heden moeilijkheden te overwinnen
heeft, welke in 1857 niet bestonden.
In lien tijd was men het eens over hetgeen men
door humaniora had te verstaan. Heden staat er het
anders mede gesteld, en het is, men kan het niet genoeg
herhalen, de Minister alleen, die daarover voile macht
zal hebben....
Wat de certificaten van 6 jaar humanioria aangaat,
is het niet zonderling dat het juist personen zijn, meestal
nooit op eene hoogeschool geweest, die zullen moeten
oordeelen of hunne leerlingen met vrucht die hoogere
leergangen kunnen volgen ? Zonder aan die beweegreden
meer -waarde te hechten dan zij verdient, zeggen wij
toch dat men om die getuigenis meer kracht bij te zetten,
ten minste ook de statistiek zou moeten vragen hebben
van het getal leerlingen, aan welke het getuigschrift
geweigerd zal worden... Alle scherts daargelaten, het is
een slechte dienst aan de heeren bestuurders der Colleges en van Athencea bewezen, hun de netelige taak op te
leggen hunne eigene leerlingen te beoordeelen ; het is
een axioma dat men nooit iemand tusschen zijn geweten
en zijne belangen mag stellen.
De jury zal naar goeddunken oordeelen over de
echtheid der getuigschriften
Zij is door den Minister benoemd, heden alweer
door den H. De Voider, later door eenen anderen, en
indien zij in meerderheid samengesteld is uit ,mannen
vijandig aan het vrij onderwijs, zullen er misschien
zekere getuigschriften verworpen worden met het treurig
gevolg dat de leerlingen zullen kunnen geroepen worden
het getuigschrift goed te makers door een examen, tot
hetwelk zij niet voorbereid zijn, en zelfs over vakken,
gelijk de rekenkunde, welke zij vier of vijf jaren vroeger
gestudeerd zullen hebben. Ja, die jury heeft recht van
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onderzoek, en de eerlijkheid der bestuurders kan door
haar besproken en beoordeeld worden.
Zoo men met, kan men met het gestemde stelsel heel
goed bet vrije onderwijs verpletteren zonder iets te doen
dat met de teksten der wet strijdig zal zijn. Wordt er
onder een liberaal ministerie in de Kamer over de
handelwijze van de jury geklaagd, dan zal eene liberale
meerderheid een ingangsexamen stemmen, met eenen
keurraad uitsluitelijk uit staatsbeambten samengesteld.
Vat zal men ver zijn van het schriftelijk examen, door
de HH. Cartuyvels en de Smet de Naeyer gevraagd,
en zoo ingericht dat ieders - rechten gehandhaafd waren
en alle partijgeest onmogelijk ! Te laat de put gevuld,
als het kalf verdronken is.
Gezien de vele en groote bezwaren, die uit den
doolhof der gestemde artikelen kunnen spruiten, zijn
er wellicht reeds ivelen die, na tegen de wijziging van
MM. Cartuyvels en de Smet gestemd te hebben, thans
overtuigd zijn dat men slecht werk vervaardigd heeft
en dat het veel eenvoudiger zou geweest zijn een
ingangsexamen in te voeren.
Ten slotte en tot algemeene opmerking : de verschillende artikels hangers niet te zamen; zij zijn het
gevolg niet van een wetenschappelijk beginsel, en het
woord, door M. Fthe-Orban - uitgesproken : gachis (I),
kenschetst ten voile den toestand. Alles is tegenstrijdig,
verward en vol gevaren ; ook zijn de HH. Cartuyvels en de Smet de Naeyer gewroken, en het woord
ultro-chinois heeft op zijn waar adres zijne echte toepassing gevonden !
In een volgend schrijven bespreken wij Coremans'
' A. DE CEULENEER,
gewijzigd voorstel.
Hoogleeraar.
Gent.
(1) Ann. Petri., bi. 3o6. Hij zegde ook heel wel (bl. 3o5) :
« le méme Gouvernement convie la méme majorite, 'qui a rejete
tout examen d'entree aux universites pour le droit et la medecine
a exiger des examens d'entree aux ecoles speciales. J'espere encore
que la majorite ne se couvrira pas d'un pareil ridicule. Il faut
etre logique : ou l'examen partout ou l'examen nulle part a.
________>.—...+4•..-..E.
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TWEE FRIESLN TE BRUSSEL.
N dezen tijd van vernieude belangstelling, by
het , vlaamsche yolk, voor alles wat zynen
eigenaard betreft in taal en zeden, van vernieude opgewektheid voor de oorspronkelik germaansche,
volkseigene zaken in ons volksleven, tegenover al de
verderfelike zaken die door den franschen vreemd.eling
in onze gewesten binnengesmokkeld zijn — in deze onze
dagen is de aandacht van het vlaamsche yolk herhaalde
malen byzonderlik op het friesche yolk gevestigd
geworden. In der daad vervullen de Friesen eene plaats
in het noord-nederlandsche volksleven, die in veel
opzichten overeenstemt met de plaatse door de Vlamingen in het zuid-nederlandsche volksleven ingenomen.
Beide stamverwante volken hebben veel oorspronkeliks
en' eigenaardigs in hunne zeden, en in hunnen handel
en wandel gemeen, vooral ook in hunne volkstaal en
in hunne zucht naar zelfstandigheid, in hun streven om
hunne welberechtigde volkseigenheden ongeschonden en
onverbasterd te bewaren. Te recht is dan ook door
sommige vlaamsche taal- en letterkundigen, vooral onder
de West-Vlamingen, zoo in tijdschiften (Road den
Heerd, Loquela) als anderszins, d'opmerkzaamheid der
Vlamingen op de Friesen gevestigd. ook omgekeerd,
in Noord-Nederland, door mijn eigen toedoen. En in
dien zin moge dan ook het verhaal van 't gene twee
edele Friesen eens te Brussel gedaan en - gesproken
hebben, bier een plaatsken vinden
Ten jare 1555 werd Koning Philippus van Spanje,
als Heer der Nederlanden te Brussel gehuldigd, en
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deden d'afgeveerdigden der verschillende noord- en zuidnederlandsche gewesten, toen nog onder een hoofd
vereenigd, hunnen eed i van trou aan` den Koning,
geknield liggende voor zynen troon. Maar de friesche
afgeveerdigden, al waren zy ook ten voile bereid en
genegen hunnen eed rechtzinnig af te leggen, verzetteden zich nogtans, in hunnen rechtmatigen volkstrots
als vrye friesche mannen, by monde van hunnen
aanvoerder, den edelman Gemme van Burmania, tegen
dat teeken van slaafsche onderdanigheid aan eenen
mensch. Zy weigerden te knielen. En toen de hovelingen, die naast den koninkliken troon stonden, en ook
de afgeveerdigden der andere gewesten den Friesen
aanmaanden zich niet te verzetten, maar gewillig voor
den troon te knielen, trail Gemme van Burmania fier
naar voren, in het midden van de vergadering, en
riep luide uit, in zyne eigene friesche volkstaal :
Wy Friesen knibbelje alinne for God !
Daarop legden zy hunnen eed staande af, lijk- het
vryen mannen betaamt, en zonder daarin door Koning
Filips of door iernand anders verhinderd te worden. —
Naar aanleiding van deze byzondere eedsaflegging,
opzettelik staande verricht, kreeg Gemme van Burmania
van zyne tijdgenooten den bynaam van « de Standfries » ;
een naam die naderhand steeds is toegepast geworden
op elken Fries, die zich onderscheidde door standvastigheid in het bewaren zyner volkseigenheden — een
naam die nog heden als een eerenaam geldt voor menigen
degeliken frieschen volksman, in zynen strijd tegen
vreemde taal en vreemde zeden.
Zulk een ware Standfries was ook de brave, vrome
en zeer bekwame friesche edelman Wigle van Aytta,
van Swichum (I), raadsheer ten hove van de Landvoog........................r...........

(1) Naar de gewoonte Bier tyden komt deze naam veelal in
verlatijnschten form voor, als Viglius ab Aytta Suichemius, of
Viglius Zrvichemius ab Aytta. — Swichum is een dorpken in
Friesland, bezuiden Leeuwarden, en niet verre van die friescbc
hoofdstede.
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desse Maria, onder Keizer Karels regeeringe, te Brussel,
en tijdgenoot van Gemme van Burmania. Eens, toen
Wigle voorzitter was van den geheimen raad, waartoe
by ten jare 1549 benoemd was, kwam daar een
afgezant van den Koning van Frankrijk tot hem, om
over belangryke staatszaken met hem t'onderhandelen.
Deze man, reeds toen den zelfden verwatenen, dorn
verwaanden aard vertoonende, lien zoo menigen Franschman ook nu nog eigen is tegen over lieden van, anderen
volksstam, sprak onzen raadsheer aan in het Fransch,
en bracht hem zijns Konings boodschap over in die
taal, zyne moedertaal. Wigle van Aytta liet hem
uitspreken, en antwoordde hem daarop in het Friesch,
zyne eigene moedertaal. De gezant nam dit zeer euvel
op, en vroeg, geraakt in zyne fransche opgeblazenheid,
of de raLdsheer met hem en met zynen Koning den
spot dreef, door hem bescheid te geven in eene taal,
die ze niet verstonden. Maar Wigle van Aytta, de kloeke
Fries, antwoordde hem in kalme en eenvoudige weerdigheid, en zeide :
« Zijn wy dan meer gehouden om uwe taal te
spreken, als Gy de onze? Als wy in Frankrijk komen,
spreken wy fransch. Het is dus ook billik, dat Gy,
als Gy hier in de Nederlanden wat te zoeken hebt,
ook onze taal gebruikt. Of, zoo Gy dit niet kunt doen,
spreek dan Latijn, de taal die alien volkeren gemeen
is. D
Zulke edele volksmannen, als Gemme van Burmania
en Wigle van Aytta waren, zijn eene ewe voor de Friesen in het byzonder, voor al de Nederlanders, in het algemeen. Hunne woorden onder zulke byzondere omstandigheden, door hen te Brussel gesproken, vinden, ruim
dry-honderd jaren later, nog weérklank in onze herten.
En deze Friesen uit den ouden tijd kunnen nog den
hedendaagschen Vlamingen ten voorbeelde dienen.
En daarom is dit hier medegedeeld door
JOHAN WINKLER

die tracht een Standfries te zijn,
Haarlem, Slachtmaand, 1889.
>-.1111■441111.-±-

EEN OUD GELUKZALIG NIEUWJAAR.

EILIGHEID en leget niet in den schijn,
heiligheid leget in heilig to zijn ;
kleed noch doek noch heilige stede
en geven alleen geen heilighede,
maar zaachtmoedig ende ootmoedig van gronde,
ende zeer gestichtig zijnde van monde,
devpot ende aandachtig in zijnen gebede,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
Die zijnen onwin kan verdragen,
ende harde woorden, zonder klagen,
verlies van goede ende van eeren,
ende alle ding kan in 't beste keeren,
.wat hij ziet oft wat hij hoort,
ende hem nieuwers in en stoort,
gag'et hem tegen, gag'et hem merle,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
Die hen altijd van zonden wachten,
ende luttel op hen zelven achten,
ende God boven alle ding beminnen,
ende wel bewaren haar vijf zinnen,
Gods passie wel in 't herte dragen,
ende altOos geerne van God gewagen,
ende in penitentie bedwingen haar lede,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
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Die geren vergeven die hen misdoen,
ende den zelven daartoe nog goed doen,
ende haren naasten troosten ende leeren,
ende houden die geboden des Heeren,
ende weldoende in God hen alleen verblijden,
ende onrecht zaachtmoedelijk konnen lijden,
ende, wat hen toekomt, blijven in vrede,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
Die hen zelven altijd verkleenen,
ende dikwijls ors hun zonden weenen,
vasten en bidden bij nachte bij dagen,
gelijk de heilige voorrnaals plagen ,
die verduldelijk dragen een antlers last,
ende in den geloove blijven staande vast,
in alien vermoeien houden getemperdhede,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
Wat wille ik meer van heiligheden schriiven ?
Die heilig zijn, zien dat ze heilig blijven !
Draagt dit altijd in uwe memorie,
ende wacht u ook zeer nauw van ijdel glorie,
ontbeidende den eeuwigen loon hierboven ;
hieromme moeten wij God altijd loves,
kleen in ons zelfs ooge, met zaachtmoedighede,
dit is voor God zekerlijk heilighede.
Neemt, lieve vrienden, deze leeringe klaar
altsamen voor een zalig nieuwe jaar ! A nno 1575.

UITLEG.
Altsamen. Al to Tamen, gekort altsamen, altsaamn, altsaan,
alssaan, alssan, alsan, assan, beteekent hetgene aaneenhoudende is,
het zij van tijdswegen, b. v. « 't is alsan 't zelfste ; o het zij van
plaatswegen, b. v. « ze zaten altsamen bij de stove. » — Ende.
Nog gehoord, b. v. in Heere ende Meester, elk ende een, over
end' weder, uit ende in, maar meest en dagelijks enne uitge-
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sproken, of gekort en. — Gag'et. Andere uitsprake van gangt het,
gang' et ; gaat het, gaat't. Floe gag' et, voor hoe gaat het, hoe
gaat't, dat hoort men nog bij streken. — Gewagen. Gewag maken,
melden, spreken. -- Heilighede. Heiligheid. Vergelijkt waarhedig
van waarhede, waarheid. — Leget. Nu gekrompen tot legt, ligt, leit.
— Luttel. Lettel, letter, weinig. B. v. : « 't Is te letter. 't Is veel te
letter betaald. Beter te letter als te vele. » — Onwin. Dat woord en
vinde ik nievers geboekt, 't en zij hier. Wat beteeken'et? Win is een
platduitsch woord, dat misschien vlaamsch is ook. Zou men niet
zeggen, b. V. : « Den eersten keen dat hij meedeed om prljs, het was
win, en de twee volgende keeren was 't onwin. Zijnen onwin
kunnen verdragen bediedt waarschijnelijk zijne neerlage, zijne
onderlage kunnen verdragen. — Plagen. Van plegen, plag, geplogen. Nu zegt men voor ze plagen ze plachten, ze plochten. —
Zaachtmoedig. Nu Tachtmoedig . 't Woord Tacht was vroeger lang,
Taacl.t; in die lange a zit eene m of n verscholen, die later uit
het woord verdwenen is. In 't Hoogduitsch is 't nog sanft .

Dr

GUIDO GEZELLE.

ZESMAANDELIJKSCH OVERZICHT.
OnTe gewone medewerker van nu voortaan door andere
beTigheden belet Tijnde, heeft een andere opsteller de taak op
Tich genomen een Tesmaandelijksch overTicht te leveren.
DE REDACTIE.

KUNST EN LETTEREN.
Vosmaer's Odussee. — Wij lezen in den Ned. Spect. van
1 December : « Op 't oogenblik is HOMERUS voor ieder Nederlander door VCSMAER ' S arbeid een geopend boek geworden. Daarover mag men zich verheugen en daarvoor moet men dankbaar
zijn, want VOSMAER heeft daarin een kunstwerk geleverd, zooals
nog geen zijner voorgangers op dit gebied in Nederland gedaan
had ; hij heeft daarvoor eene taal uitgevonden in volkomen overeenstemming met het Epos; hij heeft daarvoor een metrum gebezigd,
in 't ' Nederlandsch tot nog toe stroef en onhandelbaar, en onder
zijne handen glad en smedig. Dit is een groote verdienste bij al
het andere, waarom VOSMAER ' S naam in de geschiedenis van Nederlands letterkunde onsterfelijk zal zijn. »
Barbey d'Aurevilly. — CIL ' BUET drukt in Le Semeur van
25 November laatst eene studie over BARBEY D ' AUREVILLY. Hij
schetst ons de geaardheid van den man, dien wij tot nu toe nooit
begrepen handen, dien wij soms in katholieke tijdschriften zagen
aanranden om wille zijner zedelooze boAen, en , die nochtans in
zijne eigene nordeelkundige werken scheen katholiek te zijn.
Leest deze bijdrage van CH. BUET en gij ZUlt BARBEY D'AUREVILLY
leeten kennen. Eene spreuk kenmerkt den man : « Ik heb altijd
mijne driften boven mijne grondbeginselen gesteld. »
Tennyson's Viviane. — Wanneer zal de tijd komen dat
Hiawatha van GUIDO GEZELLE of Dertienlinden van DE LEPELEER,
met prenten onzer kunstenaars, aan 25 of 3o fr. zullen te kood
geboden worden? Hoe gemakkelijk ware dat niet, wilden de
leidende standen in Vlaanderen met het yolk verbroederen, en
hunne Vlaamsche moedertale , bezigen! Wat de Vlamingen niet
kunnen, kunnen de Noord-Nederlanders. LE COMTE heeft eene
Idylle van TENNYSON vertolkt, Viviane, en met prenten van Dore
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uitgegeven bij Nijgh en van Ditmar, te Rotterdam, ten prijze van
12 gulden en half. Bij 't meestedeel onzer bestudeerde lleden is,
TENNYSON een onbekende. In Duitschland gaat DreiTehnlinden met
plaatwerk verschijnen.
Onze Schilders te Parijs. — Iedereen kent de kleengeestigheld en de « k wade praktijken » van MAX ROOSES in het behandelen
sommiger vraagstukken, en weet hoe hij bij de leden zijner
eigene partij soms duchtig op de vingers geklopt wordt. Dat en
belet ons niet, hulde te brengen aan zijn vernuft als kunstbeoordeelaar en net smaak zijne bijdragen in de Vlaamsche School te
lezen. Let hier het slot eener studie over de schilderijen, verleden jaar te Parijs ten toon gesteld :
« Onze kunst, blijkbaar onder Frankrijks invloed ontwikkeld,
behield niettemin zelfstandigheid genoeg om voor den aandachtigen
beschouwer haar eigenaardig kenmerk te bewaren. Onze schilders,
meesters in het hanteeren van het penseel, strevende naar waarheid, verfijnen niet in gelijke mate als de Hollanders en bereiken
ook dezer oorspronkelijkheid van bewerking niet ; maar zij zijn
eerlijker waar dan de Franschen, met eene tint van huiselijkheid,
die in de keus der onderwerpen wel eens naar nuchterheid
overslaat, maar meestendeels frisch en gezond blijft...
Wereldtentoonstellingen leveren Gilt groot voordeel op dat zii
tot de overtuiging doers komen, dat het eenig wijze, het eenig
doenbare dus nog altijd is zijn eigen acrd getrouw te bliiven,
zelf te leeren zien, zelf te leeren denken, zijn eigen mensch te
ontwikkelen, zoo onberispelijk mogelijk te leeren zingen, maar te
zingen zooals men gebekt is. » (Vlaamsche School, Nov.)
Jean Casier. — Bij onzen uitgever zijn de gedichten van
den beer JEAN CASTER, Les Harmonies chretzennes, verschenen. Ze
zijn zeer lief gedrukt en worden te Parijs zeer geprezen : « M. JEAN
CASTER spreekt eene gtmakkelijke en eenvoudige taal, zonder
schitterend lyrism, maar ook zonder die preciositeit die de
werken van zoovele hedendaagsche Belgische schrijvers ontsiert. »
(Le Semeur, 10 Nov. '89.)
Hendrik Ibsen. — De gekende Noorweegsche dramadichter
die in Duitschland verblijft, wordt door velen
als de dichter der toekomst aanzien. Andere vinden in zijne
richting en zijn streven een teeken van het verval der kunst.
In zijne stukken komt de dichter op tegen de maatschappelijke kwalen en gebreken. Hij laat ons de menschen zien in hun
diep stoffelijk en zedelijk verval, hij toont ons eene maatschappij
in staat van ontbinding,
Zijn scheppingen zijn voor een deel dragers van denkbeelden
en maatschappelijke richtingen, wandelende zinnebeelden, belichaamde
gedachten van den schrijver, maar geen menschen van . vleesch
en bloed.
HENDRIK IBSEN,
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Het groot gebrek van IBSEN is niet dat hij ons op het verkeerde in de maatschappij wijst, maar dat hij verzuimt aan te
toonen, hoe hierin verbetering zoude kunnen komen.
SHAKESPEARE weet ons niet slechts te roeren en te schokken,
maar ook te verheffen en te bezielen. Bij IBSEN ontbreken die
verheffing en bezieling, omdat wij blijkbaar met een ,verbitterd
gemoed te doen hebben...
Wilde IBSEN met zijne kennis en trouwe afschetsing van de
werkelijkheid naar een oorbeeld streven, hij zou misschien den
tooneelhervormer worden, dier. sommigen in hem begroeten.
(Ned. Spect., 16 Nov. '89.)
Tooneel. — Dit jaar zal de Comedie Francaise Mahomet
spelen van DE BORNIER. 't Is reeds de derde winter dat het stuk
aangekondigd worth, maar nu heeft men ieverig gewrocht om de
oostersche versiermgen te bereiden. — Men bereidt ook een nieuw
stuk van COPPft, den Pater, eene gebeurtenis uit de Fransche
Commune. Men verwacht een sink van PAILLERON en er is spraak
van een nieuw tooneelstuk van SARDOU. HALEVY werkt aan vertelboeken en beteidt het uitgeven zijner gedenkenissen.
Isaac Da Costa. — In de Dietsche Warande verschijnt eene
geleerde oordeelkundige studie . van N. VAN REUTH over den
Nederlandschen dichter DA COSTA. 't Is ons altijd aangenaam,
onze lezers de keuring over schrijvers en dichters in korte
bewooldingen nee te deelen. N. VAN REUTH besluit in dezer
voegen : « Zoncier twijfel bezitten wij in DA COSTA den grootsten
Nederlandschen dichter der negentiende eeuw. (fschoon er eene
enkele maal romantische tonen van zi j ne Irer geklonken hebben,
behooren doze niet tot zijne gelukkigst geslaagde of tot de
uit zijn hart gewelde. Kan hij niet tot de romantische iichting,
evenmin kan hij tot de classieke van Geel gebracht worden. DA
COSTA staat te midden zijner mededichters ahleen. In zijne taal,
overvloeiend van archaismen, welke hij zich eigen maakte door
eene vlijtige lezing des statenbijbels, in zijne beeldekens, in zijn
dichtvuur doet zich een geërnancipeerd genie kond. Wil men
punten van vergelijking tusschen zijne en anderer gewrochten,
zoo dient men terug te gaan tot de Arabische dichters, of, acht
men dezen sprong te groot, tot de Spaansch-Arabische dtchtschool,
welke in het Iherisch schiereiland van 75o tot 1100 bloeide. »
(Dietsche Warande, '89, n° 5.)
Pol de Mont. POL DE MONT begint zijne kritieken en
overzichten uit te geven onder den volgenden titel : Losse schetsen
uit de Letterkundige Geschiedenis van on'en Tijd. Het verschenen
deel handelt over de Duitsche werken. — F. SWAGERS beschreef
in 56 bladzijden het Leven en de werken van den bedrijvigsten
der Vlaamsche schrijvers : dat werkje, te Antwerpen bij P. Casie
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in de Klappeistraat verschenen, diende door de gewezen WestVlaamsche vrienden van PoL DE MONT eens nagespeurd.
Ernest Hello. — ERNEST HELLO kwam gedurende zijn !even
nog al veel tegen : de ciepe denker werd niet verstaan, noch
naar weerde geschat. Na zijne dood werd hij vergeten. BUET
heeft hem in eene meesterlijke bij gage van het Mag. littOraire
van 15 September '89 gewroken en zijne verdiensten doen kennen.
De wakkere Vlamingen, die over een tiental jaren den strijd in
onze colleges voerden , waren nog al bevriend met HELLO en
zullen die verheerlijking zijner gedachtenis met vreugde vernemen.
Kunstsmaak in Frankrijk. — De kunstopvoeding is nietig
in Frankrijk. Men heeft sedert twintig jaren de scholen en de
colleges vermenigvuldigd : wat werd er onderwez-n? wij weten
het niet : maar 't is altijd vast en zeker dat men de werken
niet en leert schatten, die eenige letterkundige weerde bezitten.
Verbeeld, op een tooneel, een stuk van Moliere of Racine
met de namen op het programma : iedereen zal zijne schouders
opsteken. Om bijval te verwerven moeten de namen der dichters
verzwegen, en de namen der stukken veranderd worden.
Aldus betreuren de Franschmans zelven het verval hunner
letterkunde.

Victor Hugo als tooneeldichter.— « Victor Hugo's tooneelarbeid
s uiterst eentonig » zegt J. J. SALVERDA DE GRAVE in eene schoone
letterkundige studie, die in den Ned. Spect. van 5_ Oct. verscheen.
't En zijn geen levende wezens, die ten tooneele gevoerd worden,
maar verpersoonlijkingen van afgetrokken denkbeelden. Men kan
al de scheppingen van den dichter, die gelijk poppen bewegen,
in een klein getal klassen rangschikken. Wij hebben den held en
minnaar in Didier, Roy Blas, Otbert, Hernani, Marius enz.
Wij hebben dea wreker of verzoener, die uit zijnen ouderdom
of zijne t ampen het s echt put als Voorzienigheid op te treden
Le comte de Nangrs, M. de Saint-Vallier, To rquemada, don
Ruy GomeT, yean Valjean enz.
Wij hebben de kluchtige rollers : Rochester, don Cesar deBaTau, Saverny. Gavi-oche enz.
Wij hebben de jeugdigde heldtnnen : Ilona Sol, Lady Francis,
Regina, Coseite enz.
In Amy Robsart en Les yumeaux, twee tooneelwerken van
VICTOR -HUGO, die onlangs uitgegeven werden, komen dezelfde verpersoonlijkingen te voorschijn, zonder eenige oorspronkelijke en levende scheppmg te openbaren.
De Nederlandsche oordeelkundige kan ook niet aanveerden dat
VICTOR HUGO ware genegenheid voor de kleinen en misdeeldea
der maatschappij gevoelde; hij wil de woorden van VICTOR HUGO
niet aannemen en beschouwt ze enkel als zucht naar tegenstelling.
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Dat staaft de meening door Eerw. H. PAuwELs in 't Belfort verdedigd wegens het « edelmoedig » karakter van VICTOR HUGO.
cEhlenschlager. Adarn Gottlob CEhlenschlager, een der
grootste en vruchtbaaiste schrijvers van Denemark, werd in 1779
nabij Kopenhagen geboren, en slier!' in 185o als leeiaar van schoon.
heidsleer aan de Hoogeschool dier stad.
Behalve kleinere gedichten schreef hij een groot aantal dramas,
waaronder Palnatokc, A xelog. Valborg, Correggio en Hakon yard
de voornaamste zijn. Hakon Jarl werd door EUGEEN VAN OYE
vertaald en is verkrijgbaar bij den uitgever Claeys, te Brugge.
De dichter zelf beschouwde zijne tooneelwerken als het degelijkste deel van zijnen dichterlijken arbeid. De oordeelkundigen
van zijn land plaatsen echter zijne' lierdichten boven al het overige
(Flandria).
Geschiedenis der Schilderkunst. — MAX ROOSES bespreek
in de Vl. School, bl. 171 in December verschenen, het volgend
Duitsch standaardwerk : Geschichte der Malerei, herausgegeben
von Alfred Woltmann and Karl Woermann. Leipzig, A Seemann,
4 deelen in 8'. « De iunstgeschiedenis, wil zij volledig en bevredigend zijn, moet aan twee ver uiteenloopende vereischten voldoen.
Zij moet oils den levensloop der schilders en ook hunne werken
doen kennen...
« De schrijvers geven ons een juist en volledig denkbeeld van
wat er in de boeken, in de afzonderlijke bijdragen over deze
gene school, dezen of genen meester te vinden is. Met echt Duitsche vlijt en belezenheid hebben zij alle bronwerken, onverschillig
tot welke taal of land zij behooren, benuttigd; zij zijn op de
hoogte van de laatste ontdekkingen en vertrou-vbare gidsen in
dit deel van hun werk.....
« Schilderijen zien, herzien, en voor de derde en tiende maal
onderzoeken, met elkander vergelijken, het onkekende en twijfelachtige toetsen aan het welbekende echte, elk stuk rangschikken
in het werk des meesters, elken meester rangschikken in zijne
school; de beteekenis van den eenling in zijne omgeving, van de
groep in de school, van de school in de wereldkunst te bepalen
ziedaar het hoofdwerk van den kunsthistoricus. Zij die den weg
aan de groote Duitsche school der kunstgeschiedschrijvers gebaand
hebben, Waagen en Schnaase, vatten aldus hunne taak op; Woltmann en Woermann, mogen als twee volgelingen van den eerste
aanschouwd worden. »
WETENSCHAPPEN.
Het Hexameron. — Welke eer is er aan ons Belfort te beurt
gevallen! Sedert dat Dr De Gryse, ons geleerde medewerker, wegens
de zes dagen der Schepping in ons tijdschi ift zoo knap de pen
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hanteerde, zijn er verschillige groote tijdschriften voor en tegen
zijne meening, hier en in den vreemde ter bane gesprongen. E. H.
DE MOOR, pastoor van Zelzate, behandelt nu ook het vraagstuk in
.de Miscellanees van November laatstleden. Ziet hier eenige regels
uit zijn opstel : cc De uitleg, die in de dagen van den boek des
Oorsprongs tijdstippen ziet, welke lange tijdruimten verbeelden,
, die uitleg schijnt mij bijbelkundiR onmogelijk, omdat hij de bijbelsche filologie vederstreeft... Inderdaad het woord « Om » heeft
in den Bijbel maar de eene of de andere dezer Brie bediedenissen.
Of wel het beteekent eenen natuurlijken dag van 24 uren en 't is
de meest gebruikte zin, of wel het beteekent een zinnebeeldigen
dag, of wel het beteekent « den tijd » in den neveligen en onbepaalden zin . van dit woord. » De eerweerde heer De Moor verhandelt bijbelsche vraagstukken in verschillige tijdschriften. Moge
zijn voorbeeld vele wijze mannen tot werkzaamheid en tot het
beoefenen van bijzondere vakken opwekken.
In « Le Magasin littel aire » handelt -dezelfde geleerde schrijver over de tijdrekening der vroegste tijden en _in het nr van
15 Oegst '89 sluit hij zijne studie in dezer voegen :
« Wij mogen bevestigen dat noch de voorgeschiedkundige
oudheidkunde, noch de aardkund; noch de geschiedkundige
bewijsstukken der oude volkeren ons tot nu toe dwingen om
de bijbelsche tijdrekening van den Hebreeuwschen tekst te laten
schieten : wij zijn oaartoe nog niet gedwongen om de zekere
gegevens dier verschillige wetenschappen uit te leggen. Zoodat
wij het getal van 1656 jaren tusschen Adam en den zondvloed als
heel waarschijnlijk mogen aanveerden. »
Geschiedenis der Godsdiensten. — Wij lezen in de Miscellannees van verleden jaar, bl. 48 : « Het is nu zoo noodzakelijk
niet meer als voor tier jaar, de wetenschap van de geschiedenis
der godsdiensten te onderwijzen . Is die kunde nog in eere bij de
geletterden , ze ^ eeft al heure weerde verloren in dc hooge
wetenschap. » Zoo dat de katholieken met de geschiedenis der
,godsdiensten niet meer moeten bekomrnerd zijn, en dat (-2e tijdschriften, tot beoefening dier wetendheid gesticht, te laat komen.
BijbelstudiEn. — Mgr de Harlez schrijft in de Miscellannees
van Oegst laatstleden : « Meer en meer gevoelt men dat de Katholieken zelven en alleen den Bijbel verdedigen, zonder de hulp van
de Protestanten. Daarom is dat de eerste werken van Dr VAN HOONACKER over de eerste hoofdstukken van den Deuteronomium in de
wereld der Bijbelsche stuchen zooveel ophef maakten en algeineenen
bijval verwierven. »
Oud Nederland. — Zijt ge niet benieuwd, vriend lezer, om
te vernemen wat er langs liberalen karat over het prachtig werk
van JOHAN WINKLER geschreven werd? AUG. GITTE ontleedt Oud
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Nederland in het Ned. Museum van verleden jaar en hij keurt
de verschillige opstellen van WINKLER ' S boek nog al gunstig. De
volgende regels zullen waarschijnlijk bij onze lezers meest belang
wekken : « Wat ons in dezen bundel wel meest interesseert, is het
,00rdeel dat WINKLER over Vlaanderen oppert; en hierbij kan de
lezer eene zekere opmerking niet van zich weren. Alles wat een
particularistischen geest ademt, is goed en schoon a priori; alleen
de aanhangers dezer school hebben in het schoren van het
Nederlandsch hier te lande verdienste. Als ik zeg : « van het Nederlandsch » dan vergis ik mij wel; Vlaamsch moet het heeten,
Want anders ware WINKLER wel geen particularist. Over dit standpunt trachten te redetwisten, ware natuurlijk de gansche kwestie,
die de rust onzer Taalcongressen reeds stoorde, weer openen ; dit
laten wij derhalve liever zoo. D? lezer zal echter met reden
verwonderd zijn, dat een man met een gezond oordeel als WINKLER,
die zich de mocite gaf liaar Vlaanderen te komen om met eigen
-mogen te bezien, zich kon vergenoegen met eene zijde van het
vraagstuk te onderzoeken, en de a ldere zoo stelselmatig veronachtzaamde Waarom kwam hij niet eveneens bij de WillemsFondsers aankloppen? Zouden zij den onbevooroordeelden Noorderbrceder niet even gul onthaald hebben als de Davids-Fondsers....
« 1k zal nu evenwel bekennen, dat een taalparticularisme, als
dat van JOHAN WINKLER, eerder van goed dan van kwaad gehalte
is. Het komt neer op een paar orthographische wijzigingen, op
een systematischen oorlog tegen het bastaardwoord, eindelijk op
een proef oni sommige verouderde woorden weer zin gebruik te
brengen. Gij ziet, lezer, zoo'n taalparticularisme is verre van een
schrikbeeld te zijn. »
Savonarola. — Nog al dikwijls wordt er in boeken en bladen
voor of tegen Savonarola gesproken. Leest eene nauwkeurige,
duidelijke en onpartijdige studie wegens den vermaarden pater in
het Magasin litteraire onzer uitgevers, van 15 Oct. laatstleden.
Geschilderde grafkelders. — Een nog jeugdige en toch reeds
zeer bedreven kennel-, de eerw. heel- G. VAN DEN GHFYN, heeft eene
ontdekking gedaan, die seder', twee, Brie jaar van hier, veel gerucht
maakt en veel besproken wordt in de vreedzame wereld der
oudheidkunde. De Illiscellannees, gevoegd bij het Museon van Oegst
laatstleden, drukken ook eene prachtige bijdrage van G. DE WITASSE
over de geschilderde grafkelders, waarop G. VAN DEN GHEYN - de
aandacht der geleerden getrokken heeft, en die hij te Brugge en
omstreken, alsook te Harelbeke heeft blootgeleid en in vele merkweerdige verhandelingen zeer kUndig beschreven. De bijdrage van
G. DE WITASSE begint met deze merkweerdige woorden, die wij
opdragen aan dezen, die hun eigen y olk verachten of niet en schatten :
« Vlaanderen is bij uitnemendheid het land der kunst en men zou
mogen zeggen dat elke Vlaming kunstenaar geboren is. »
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Nederlandsche Volkszettingen in Oostland. — Em. DE BORCHheeft in zijn werk over de Belgische uitwijkelingen in
't Noorden van Duitschland den invloed der Nederlanders nog al
merkelijk overdreven. Dat blijkt uit het onderzoek der bronnen
en wordt bewezen in een werk, dat te Berlijn bij Walther en
Apolant verscheen : Die Niederlandischen Kolonien der Altmarkim XII 3ahrhundert.
GRAVE

Congres der Orientalisten. Volgens wij vernamen uit den,
Ned. Spectator van 21 Sept. laatstleden is die wederlandsche bijeenkomst vooral in feesten vergaan. « Bij al de feesten nochtans,
werden de werkzaamheden niet vergeten. Vele zeer belangrijkemededeelingen ,werden zoowel in de sectievergaderingen als in de
algemeene door den koning gepresideerde vergadering gedaan,
vooral door de Europeesche, maar ook door de Oostersche Orientalisten, die in vrij groot getal uit Konstantinopel, Egypte, Algerie,
Perzié en Indie waren gekomen. Van de laatsten trokken vooral
de aandacht van het publiek de Algerijnen in hunne helderwitte
mantels a capuchon, de Parsi-priester uit Bombay en de geturbande
sjekhs nit Egypte, die den zondag vow- 't Congres een bezoek
aan Leiden brachten..... De man, die dit Congres georganiseerd
heeft en er tot het laatst toe de ziel van was, is dr Carlo, graaf
van Landberg, een man van zeer groote gaven, die niet slechts
behalve Zweedsch en Deensch, voortreffelijk Fransch, Duitsch en
Italiaansch spreekt en zich ook in 't Engelsch gemakkelijk
maar die het Arabisch zoo vlot en sierlijk spreekt als een geboren
Egyptenaar en ook een gesprek in het Turksch kan voeren. »
Troja. Hoofdman Botticher, wiens gevoelen wegen s de
ontdekking van Troja door SCHLIEMANN reeds meerrnalen_ in dit
tijdschrift door onzen voorgaanden medewerker besproken werd,
kreeg de neerlaag in het Congres van Anthropologie te Parijs!
Maar zijne neerlaag was eerlijker dan eene schitterende zegepraal.
-Reinach, die het stelsel v‘an BOtticher moest verdedigen, sprak
als Wilde hij het in duigen slaan.
BOtticher was daar niet om zijnen uitleg goed te doen en
werd bijgevolg gevonnisd zonder gehoord te worden.
Schliemann deed vooral zijne bewezen diensten en zijne
bekwaamheid gelden en deed aldus de weegschaal langs zijnen
kant hellen. Dat is joist Been bewijs in eene zake van wetenschap
en geschiedenis.
Hoe gaan die .....groote Congressen soms lichtzinnig te werk!
Nieuwe Toogzaal van Aziatische Oudheden te Berlijn.
— Den 3o Juli werd er in het Museum van Berlijn eene nieuwe
afdeeling geopend, bestemd voor de ,Babyloniers, de Assyridrs en
de Hittiten. De zaal voor dit y olk bestemd, bevat de volgende
oudheden
groot verheven beeldwerk is in het voorjaar van 1888
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door den bestierder Humann en de heeren dr Von Luschan en
dr Winter bij Sendscherly in noordelijk Syrie opgegraven ; het
heeft gediend als muurversiering van een poortgebouw. Groote
leeuwen, gevleugelde sfinxbeelden, een jagende god met leeuwenkop, die een hags in de hand en twee jachtvalken op den schouder
draagt, zijn bier afgebeeld. Deze godheid komt ook te voorschijn
op eene Hittische zegelrolle. Andere stukken geven het bestaan
te kennen van eene stad der Hittiten, die omtrent moet gelegen
hebben waar nu Marasch ligt. Een prachtig stuk is de leeuwenjacht
van Skatchegoezu.
Het zuilwendig gedenkteeken, dat den zegevierenden Asachaddon,
koning der Assyriers verbeeldt, voor Wien de Egyptische en Syrische
koningen geketend nederknielen, is ook uit den heuvel van Sendscherly herkomstig, maar heeft in de Babilonische zale plaats
gevonden.
In de Assyrische zaal vindt men verheven wandbeeldwerk
van koning Sanherib. In diezelfde zaal komt men beeldhouwwerk
tegen, van het grafteeken van koning Antiochus herkomstig en
gevonden in het land van het kleine rijk Komagene, mitsgaders
overblijfsels van Palmyra, de kleine Oase tusschen Damascus en
den Eufraat.
TAALGELEERDHEID.
Synonymia Latina-Teatonica. — De Synonymia is een handschrift van 239 bladen in twee sponden, gevolgd door eene lijst
van eigennamen en eene lijst van aardrijkskundige benamingen.
Dat belangrijk werk werd in 1874 door P. GrIVARD in Plantijn's
toogzale van oudheden te Antwerpen wedergevonden. Het is de
letterlijke omkeering , met gewijzigde spelling , van KILIAAN'S
Etymologicum, uit den jare 1599, RUDOLPHUS ' Appendix en POTTERUS
Dierenlijst medebegrepen. Die arbeid werd door twee onbekenden
uitgevoerd.
De heer SPANOGHE heeft riu voor de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen de uitgaaf van dit handschrift ondernomen.
Die uitgave zal de weerde van K1LIAAN ' S woordenboek verdubbelen
en eene onuitbare bronne van eigendietsche benamingen worden.
Het eerste deel is verschenen. Het bevat eene merkweerdige
inleiding, gaat in 351 bladz. 8° van A tot E, en kost io fr.
Antw.trpen, Buschmann.)
Duitsch Woordenboek. — D r

MORITZ HEYNE

Deutsches W)rterbuch uit, in den zin van
Engelsch en van

LITTRE

geeft een
voor het

WEBSTER

voor het Fransch.

Nederlandsche Spraakkunst. — In de V erslagen der Vlaamsche Academic (Aug.-Sept. '89), bl. 221 handelt FRANS WILLEMS
over de voornaarnwoorden en de Zelfstandig- gebruikte Bijvoeglijke
Woorden. Hij begint zijne studie met de volgende beschouwingen
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« Het Is algemeen bekend, dat er hedendaags in de Nederlandsche
Spraakkunsten hoegenaamd geene eenheid bestaat. Er is tusschen
de verschillende spraakleerschriivers geene eenheid in de benaming
der rededeelen, geene eenheid in de rangschikking der woordsoorten, geene eenheid in de verbuiging, geene eenheid in de
vervoeging, geene eenheid in de ontledingen en hoegenaarnd geene
eenheid in de bepaling der rededeelen. Dit alles maakt het den
leeraren onzer moedei taal zeer moeilijk, om niet te zeggen, schier
onmogelijk, een goed en degelijk taalonderwijs te geven ..... 't Is
dan met te verwonderen, dat sommigen zich reeds to, de Koninklijke Vlaamsche Academie hebben gewend, om dier geleerde
vergadering te verzoeken eene goede, degelijke spraakkunst in het
licht te geven, welke in al -le onderwijsgestichten zou kunnen
gevolgd worden. Bij 'dit ons opstel hebben wij voor doel, de
Kon. Vl. Academie aan te zetten om den wensch van voormelde
personen na te komen, en, zoo 't ons gelukken mag, de stof van
dit verlangde leerboek reeds eenigszins voor te bereiden, »
Er is niet meer eenheid in de spraakkunsten der andere
volkeren dan in de onze. Wat de benaming der rededeelen, der
naamvallen, wijzen en tijden, de bepaling der rededeelen enz.
betreft, die vraagstukken worden in de geleerdste tijdschriften
nog dagelijks, wezen- en taalkundig op verschillige wijzen besproken
en diepgrondig onderzocht, en er zal nog veel water door de
Schelde vloeien, eer dat alles duidelijk en onweerlegbaar zal
kunnen bepaald warden. Ten andere, de spraakkunst is eene
wetenschap gelijk eene andere en wie toont ons eene wetenschap
waar eenheid van onderricht mogelijk is en onderhouden wordt?
Verder stelt FRANS WILLEMS de volgende verdeeling voor
,« Er zijn : 1° Telfstandige woorden, (woorden die Telfstandige
voorwerpen noemen of aanduiden); 2 0 werkwoorden (woorden,
die het bestaan of de handeling der dingen uitdrukken); 3° bijvoeglijke woorden (welke de Telistandtge woorden bepalen, of
anders gezegd ezgenschappen of bijzondere omstandigheden der
dingen uitdrukken); 4° bepalingswoorden (woorden, die de werkwoorden bepalen, of omstandigheden der handeling uitdrukken...
Dan blijven er nog de verbindingswoorden en de tusschenwerpsels
over, »
Hollandsch. — De vrederechter van den Haag veroordeelde
over tijd :
« N... N... tot 1, of een dag, beiden, wegens het als
ezeldrijver de door de politie aangewe ?en plaats voor de standplaats van ezels niet innemen. » De Nederlandsche Spectator
vraagt eenen tuchtdienstregel tegen hen, die het Nederlansch niet,
of slecht schrijven.
Het Afghanisch. — James Darmesteter heeft bevonden dat
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de taal v ,in den Afghanistan noch Eranisch, noch Indiaansch is,
maar een tak op heur eigen uitmaakt in de Arische taalfamtlie.
Spreekdraad. Onze v oorden maken in Noord-Nederland
hunnen weg. De Ned. Spectator van 15 Juni schrijft : « Onlangs
vond ik in een onzer kleine Weekbladen het woord spreekdraad
gebezigd voor telephoon. Het komt mij voor, alleszins aanbeveling
te verdienen... Het geeft het begrip uitnemend weer. » Vlaamsche
dagbladschrijvers, bezigt de dietsche woorden u door Noord-Nederland aanbevolen.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. — In 't Nederlandsch Congres van Amsterdam, ten jare 1887, werd er eene
commissie of raad aangesteld urn het Woordenboek der Nederlandsche Taal voort te helpers.
Volgens de berekeningen van lien keurraad moesten er 12000
gulden gevonden worden om nieuwe medewerkers aan te werven
en te betalen. Die som werd in den tijd van ruim twee jaar
bijeen gezameld. De Hollandsche rijken teekenden mild in, het
Belgisch bestuur schonk zijnen krachtigen steun; het Davidsfonds,
het Willemsfonds, andere maatschappijen verleenden toelagen. Het
gevolg hiervan was, dat twee nieuwe medewerkers, ADRIAAN BEETS en
J.-W. MULLER, aangesteld werden om hoogl. DE VRIES en Dr KLUYVER
bij te staan. In 't jaar 1890 zullen ten minste vier, misschien vijfafieveringen gedrukt worden. Het getal inschrijvers in 1887, tot
2000 gedaald is wederom aan 't klimmen, nu de afleveringen malkander geregeld en spoedig opvolgen. De afgestorvene leden van
den raad (Delcroix, Van Beers en Alberdingk Thijm) werden vervangen door J. van Droogenbroeck, Pol de Mont en D r Schaepman.
De Oud-Gallische Taal. — C.-A. SERRURE laat nu in Flandria
zijne keurige beschouwingen over de oude Gallische tale en de
spraakkunst der overgeblevene opschriften drukken. Hij had de
voldoening vanwege MICHEL BREAL, de volgende goedkeuring te
ontvangen :
.« Uwe Gailische spraakkunst voldoet eenen eisch der wetenschap... Ik deel geheel en gansch in uwe meening aangaande de
verwantschap van het Gallisch met de Italische spraken. Een reiziger, die in de tweed2 eeuw voor Christus van Italie naar Gallie
zou gereisd hebben, hadde de taal stillekens zien veranderen zonder ergens de eene te zien eindigen en de andere te zien beginnen.
Wij mogen besluiten met SERRURE dat het geschiedkundig
stelsel der veronderstelde taalverandering van de oude Galliers
onder het Romeinsch beheer, dagelijks veel verliest,
Taalverbastering. Wij lezen in den Navorscher, '89, n o 10,
bl. 601 : « Waarom schrijft men gegeten en niet geeten? Wel,
eenvoudig omdat -niet a l le woorden van ooze taal onverbasterd tot
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ons zijn gekoinen. Gedten is natuurlijk de goede vorm, maar
werd Licht samengetrokken tot « geten ». Dit geschiedde reeds in
de Middeleeuwen, evengoed als heden in Z.-Vlaanderen, en die
vorm « geten » werd zees gewoon. Later vond men, dat het
toch eigenlijk geen goed participiurn was, want het begon filet
met « ge » zooals andere participia , en om dat gebrek te
herstellen, zette men die lettergreT er voor, en zeide men gegeten, niet bedenkend wat eene d waasheid men beging. En zoo
is gegeten in gebruik gekomen en gebleven, en heeft het oorspronkelijke geeten verdrongen. » In Vlaanderen is geéten nog in
zwang, en komt gegeten alleen uit den mond of uit de pen
sommiger pedanten gevloeid.

Spelkunst. — Vele lieden, die er altijd op uit zijn om hunne
moedertaal te beknibbelen, verkeeren in de valsche meening dat
er maar in ons land alleen over spraakkunst en spelling getwist
wordt. In FT ankrijk, dat de franNuiljons altijd als voorbeeld aller
volmaaktheid op de lippen hebben, is er ee,Ie machtige beweging
tot stand gekomen, met het oogwit geheel de Fransche spelling
om te wenden en te veranderen. Die beweging wordt in het
blad le Semeur van to Aug. '89 geschetst en verdedigd en ze
mag op de ondersteuning rekenen van meesters gelijk GASTON PARIS.
Er wordt bewezen dat de Fransche spelling heel onredekundig is
en deerlijk met de afleidkunde in strijd ligt
Namenkundig Woordenboek. — E. H. VAN SPEYBROECK heeft
het voorbeeld van den grooten geschiedvorscher GODFRIED ' KURTH
nagevolgd en eene lijst van eigennamen der gemeente Sint-An'dries opgesteld. De oudheidkundige Ode l'Emulation haalt eere
van die uitgave. Zie hier waarin het opstellen van een namenkundig woordenboek volgens het ontweip van GOD. KURTH en de
nieuwe uitvoering van M. VAN SPEYBROECK bestaat. Eerst worden
al de stukken en oorkonden medegedeeld, waarin er eigennamen
te vernemen zijn. llaarna wordt de lijst van al de eigennamen
der gemeente A. B. C wijze opgesteld en bij iederen naam vindt
ge den oorsprong, de geschiedems, den uitleg en de geschiedkundige weerde nagespeurd en aangeteekend. Er zijn namen immers
,die van groote oudheidkundige weerde zijn en die in andere gauwen des lands de kenners op het speur van groote schatten
gebracht hebben. De toogzale der oudheden, te Namen, is de
.schoonste Frankische die er bestaat : al hare schatten bijkans wierden ontdekt op plaatsen, door zekere eigennamen aangewezen.
Wie VAN SPEYBROECK begeren na te volgen, kunnen de Jaarboeken
der Soc. d'Emulation raadplegen t5e serie, tome I, livre i et 2,
.1889).

S. P.
Gent.
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VREUGDE EN LEED.

R is in mijn sluimerend harte
Een vogelken blijde ontwaakt,
cciA De lustige vogel der vreugde;
Fd Die 't al tot een liedje maakt!
Verdwenen is leed en kommer,
Hun zwarten sluier gescheurd,
Weer sprankelt met Licht en leven
Wat treurnis' nacht had verkleurd I
De wolken, die dreigend dreven
Aan 't sombere vergezicht,
Ze glansen in gouden luister,
Ze baden in zonnelicht!
Wat zwaar scheen, moeilijk om dragen,
De drukkende levenslast,
Daar hecht als een duurbaar heilpand
Mijn ziel haar wenschen aan vast.
Wat ongemerkt ik voorbijging,
Wat slechts bij 't missen men schat,
Als 't wilde bloemken, dat roekloos
Bij 't zwerven mijn voet vertrai,
Dat wekt in 't diepst van mijn ziele
Een dankbaar, zalig gevoel
Dat spreekt een wondere tale
Klaarklinkend in al 't gewoel,
't Gewoel, dat mien geest vermoeide
En nu tot handelen wekt,
Gewoel, dat mij moedloos maakte
En nu tot geneugte strekt !
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Och I droefnis en vreugd der aarde,
Ge zijt als de wolf en 't licht,
Die ongestadige winden
Doen wisslen in 's menschen zicht!
Och ! droefnis en vreugd der aarde,
Wel hem, die gelaten, stil,
Trots u in bedaardheid afwindt
Den draad vac), zijn levensspil !
Want woelig juichen en schreien
't Gaat alles een zelfden gang;
't Vult heden proppend het harte
Tot morgen wat nieuws 't vervangl

Antwerpen.
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CHOONE nacht der Morgenlanden,
Sterren draagt gij in u AT krans,
Die in vollen luister branden
Aan den donkren Hemeltrans.
Heden moeten al die lichten,
Schitterend als. diamant,
Voor de star der Wijzen zwichten,
Zon van 's Vaders afgezant.
Zie den langen stoet van kernels,
Opgezadeld voor de reis,
Saba's kroost uit zoeler hemels
Trekt naar Jezus' aardsch paleis.
« Waar is de eerstgeboren koning
Van de Joden, » vragen zij,
Aan H erodes' vorstenwoning,
Bij het reizend morgentij.

DE AANBIDDING DER WIJZEN.
« Glansvol hebben wij zijn sterre
Aan den Ooster-kim gezien,
Komen op haar licht van verre
David's crfprins hulde bién. »
Vorst Herodes bij het hooren
Van die blijmare is on s teld,
Vraagt wat van den Nieuwgeboren
't Godswoord der profeten meldt.
Micha heeft voor lang geleden
Reeds voorzeid wat thans geschiedt
Bethlehem, van Juda's steden
Zijt ge wis de minste niet ;
Van uw muren, hoe bescheiden,
Gaat een machtig heerscher uit,
Leidsman, die mijn yolk zal weiden
Luidt des Heeren raadsbesluit.
Waarom vreest gij, kindermoorder,
Voor uw schepter en uw kroon?
Jezus it geen rustverstoorder,
Golgotha, ziedaar zijn troon I
Dwingland, staak uwe angstvertooning,
Slemp, Herodes, en geniet,
Want het rijk van onzen koning
Is van deze wereld niet.
Om dat Kindje zullen stroomen
Tranen en onschuldig bloed,
jamren over Juda komen,
Straffen voor haar euvelmoed.
En wie is de schuld dier jamren?
Menschenkindren, beeft 1 neen, hoopt!!
Want in 't bloed van 't Lam der lamren
Wordt gij tot uw *hell gedoopt.
Toeft niet, Wijzen uit het Oosten,
Spoedt u uit Jerusalem,
Op den weak des Allerhoogsten
Naar de krib van Bethlehem.

8I

82

DE AANBIDDING DER WIJZEN.

Weer zal u de star beschijnen,
Even zonneklaar en hel,
Als de vuurwolk der woestijnen
Blonk voor 't yolk van Israel.
Treedt de schaamle woning binnen,
Laatste standplaats der komeet,
Op wat stroo en slijtig linnen
Ligt uw Meester, uw Profeet.
Biedt den Heer der Legerscharen
Mirrhe, goud en wierook aan;
God zal u den weg verklaren
Om Herodes' list to ontgaan.
Hasselt.

KAREL QUAEDVLIEG.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Klaus Groth in Tijn leven en streven, als dichter, taalkamper,
mensch, met reisverhaal en terugblik op de Dietsche beweging,
door Dr. C.-J. HANSEN. Antwerpen, L. de la Montagne, 188g, 8°,
176-XV bl. Met portret van Kl. Groth.
Wie, beter dan een vriend en geestverwant van den platduitschen dichter Groth, kan ons onderhouden over dezes letterkundigen arbeid, zijn leven, zijn rusteloozen kamp om de Dietschsprekende volkeren door den band der taal saam te snoeren ? Ten
onzent is _Dr. Hansen vooralsnog ongelukkIglijk de eenige, die
zich voor gezegden strijd gewapend heeft, en die sedert een groot
getal jaren reeds er menige lans voor heeft gebroken. Zijn droom
is, gelijk men weet, het tot stand brengen der taaleenheid van het
uiterste westpunt van Vlaanderen tot verre in het noord-oosten,
namelijk van Duinkerke tot Konigsbergen, eene taaleenheid die
zelve echter verre is van een droom te wezen.
Inderdaad, welke Noord- of Zuid-Nederlander zou, bij de eerste
ontmoeting, den Platduitscher niet aanstonds verstaan, en hem een
antwoord kunnen geven, dat ook gereedelijk verstaan zou worden?
Dr. Hansen heeft, ter bereiking van dat schoone doel, g2ijverd
en gezwoegd, te midden der onverschilligheid van de meesten, die
het hooge belang niet begrijpen dat met de verwezenlijking van het
ontwerp gepaard gaat. Zooals alle edeldenkende mannen, die overtuigd
zijn eene goede zaak voor te staan, laat hij zich niet ontmoedigen
door geringe aanwinst, maar staat pal, en streeft in de eenmaal gekozene richting met onbezweken moed voort. Eene groote begaafdheid staat hem daarbij ten dienste; dank aan haar, zal hij, vroeg
of laat, zoo niet het zegelied mogen aanheffen, dan toch de voldoening en de eer genieten, te zien dat zijne denkbeelden, hoe
langzaam ook, zoo veel veld gewonnen hebben dat aan de gelukkige uitkomst niet meer zal te twijfelen vallen.
Intusschen leidt hij ons in bij den Kielschen dichter, en toont
ons, in al zijn beminlijkheid en waarde, den edelen mensch, den
genialen zanger van de Quickborn en de Roodgieter, enz.
De reis van Dr. Hansen naar Kiel, in 1857, is knap geschre-
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ven, en ten slotte heeft men een omstandig verslag van hetgeen
ter vereering van GROTH, in zijn vaderland en ten onzent, werd
gedaan. Alle Nederlandsche letterkundigen dienen het bock van
Dr. Hansen te lezen. Wij verzekeren hun een paar genotvolle
dagen.
Handboek voor het onderwijs der Nederduitsche taal.
Opsteloefeningen verzameld en afgewerkt door J. MUYLDERMANS,
354 blz.; prijs 3,5o fr.
Men moet leeraar van Vlaamsche taal geweest zijn om te
beseffen in welke leemte dit boek komt voorzien : Opstellen te
maken geven aan de leerlingen, 't is onvermijdelijk, den vinger
leggen op hunne misslagen en die als het ware doen tasten, 't is
overnuttig, maar reeds niet gemakkelijk. lets wat niet min noodig
en zonder goed handboek bijna onmogelijk mag gerekend worden,
't is van het voorbeeld te leggen nevens de proeve, de afgewerkte
schilderij nevens de schets van den beginneling. De leeraar kan
nu en dan wel eens de hand aan 't werk slaan en -een stukje
afmaken, maar dit doen, en goed doen gansch een jaar door, ja
voor al de klassen, van de laagste af tot de Rhetorika, dat is
waarlijk Beene taak voor den eerste den beste, en aan niemand
zouden wij ze durven aanraden. Des te meer dank zijn wij schuldig
aan hem die ze boven alle verwachting tot een goed einde gebracht
heeft.
Wat frissche geest ademt er in die brieven en verhalen I En
alle gevat uit het studentenleven of uit hetgeen onder het oog
des leerlings valt. Wat onzin toch de jonge verbeelding af te beulen
met stoffen uit andere tijden en uit vreemde luchtstreken, doodsche
onderwerpen, die Been leven hebben in den geest van leerling noch
van leeraar, en die dan ook zullen behandeld worden in holklinkende volzinnen en volgens gansch verkeerde opvattingen. Schrijver
van het handboek is student met de studenten en op bijna iederen
volzin moet de student inwendig zeggen : « Ja, zoo is het ! Ja,
zoo zou ik het willen uitdrukken. »
Daarbij het leven dat er sprankelt in die bladen, is Vlaamsch
en christen leven. Dit heeft de schrijver niet vergeten, dat de opsteloefeningen een machtig middel zijn tot stichting en karaktervorming.
Kortom een nuttig en schoon boek en dat zelfs met lust in de
huisgezinnen zou gelezen worden, moeste niet de uitgever om het
uit de handen der studenten te houden, den verkoop niet tot den
kring der leeraars beperken. Eene reden te meer voor dezen om
het aan te koopen, zelfs voor die welke andere klassen dan de
Vlaamsche te geven hebben, behalve het vermaak der lezing zullen
zij er allerkostelijkste raadgevingen en wenken over het leerenopstellen in vinden. Zoo moge de schrijver ten minste stoffelijker
wijze voor zijn werk van zelfopoffering schadeloos gesteld worden.
D., leeraar.
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Revue bibliographique Belge, redigee par une Reunion d'Ecrivains (waaronder hoogleeraars van Leuven). Maan lschrift verschijnende bij « La Societe Belge de Librairie » te Brussel, ten prijze
van fr. 2,00 's jaars.
Nu inzonderheid dat het boeken sneeuwt is het een goed
gedacht het publiek niet alleen bekend te maken met hetgeen verschijnt, maar ook en bovenal het intelichten over de waarde en
de strekking der nieuwe werken.
Naar de afleveringen te oordeelen die thans verschenen zijn
meenen wij dat de beoordeelingen te kort en soms te oppervlakkig
zijn, ja zelfs zijn zij dikwijls ingekronipen tot een bloote aankondiging. Overigens is men verre van alles te geven wat uitkomt,
inzonderheid voor wat de Vlaamsche boeken betreft.
Hopen wij ondertusschen dat deze nuttige uitgaaf meer en meer
ontwikkeling neme, dat zij volkomen op de hoogte van haar Joel
weze, dat zij al hare beloften gestand doe, dat hare lijst volledig
worde, en dat zij door bestudeerde critiek een vertrouwbare gids
worde in den doolhof onzer tegenwoordige letterkunde.
Eene grief nochtans hebben wij tegen het tijdschrift, namelijk
dat het ons de uitgevers der vermelde boeken niet laat kelinen. De
naam van den drukker geldt soms voor eene beoordeeling, en
overigens begeeren de personen die op rappe bediening uit zijn,
zich rechtstreeks tot de Uitgevers te wenden, want het blijkt dat
al die werken daar voor handen niet zijn. Daarbij heeft die handelwijze den schijn al ware het schrift slechts in leven geroepen om
wale van den winkel en den monopool, hetgeen natuurlijk in strijd
zoo zijn met de waardigheid der medewerkers.
Wil La Revue bibliographique er ooit toe komen geheel de
boekenbeweging van ons land te kennen, zij zal moeten doen zooals
de Bibliographie de Belgique, namelijk zich poor rekening een
afdruksel van alles wat verschijnt door de uitgevers laten opsturen.
B.
Kerstmis of God Kind geworden uit liefde tot de menschen.
St. Augustinus Drukkerij te Brugge.
Sermoon voor den Kerstnacht. — Twee kerstlieleren. — Overwegingen voor de Octaaf van Kerstmis en de volgende dagen tot
aan Driekoningen. Overwegingen voor de Octaaf van Driekoningen, enz.
Prijs gecartonneerd met een schoon gekleurd plaatje. Fr. 0,3o.
Koninklijke Vlaamsche Academie. — In hare zitting van
19 December werden de 14 voorloopige candidaten genoemd voor de
samenstelling van den keurraad die den Vijijaarlijkschen prijs van
Vlaamsche letterkunde zal toetewijzen hebben.
De heeren Dr K. De Gheldere en V. De N Montagne werden
gekozen tot briefwisselende leden en Dr Fruin, geschiedschrijver te
Leiden, tot buitenlandsch lid.
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In de prijskampen der Academie word t slechts een werk bekroond,
namelijk dat van M . H. Meert, leeraar aan het stedelijk college
van Yper en handelende over het persoonlijk voornaamwoord Du
en Dijn. De ingezonden stukken over Lofrede op Jan-Frans Willems en Verhandeling over den oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden moesten afgewezen worden. De andere vragen
hadden Beene mededingers uitgelokt.
's Anderendaags was het de jaarlijksche plechtige zitting in het
Dammansteen, zetel der Academie. M. De Laet, ongesteld, liet zijne
afscheidsrede voordragen door M. Snieders. M. Hiel las een lyrisch
monodrama getiteld Agnes Bernauer, en D r De Vos hield eene
prachtige voordracht Over veel schrifven in rake van fraaie letteren.
Na op bescheiden manier hulde bewezen te hebben aan het talent
van elk zijner collegas in het bijzonder, hield hij ons een levendig
en humoristisch tafereel voor van de scheepsvrachten boeken waarmede
de schrijvers het ongelukkig menschdom overstelpen, en tevens schetste
hij ons de wederwaardigheden, misschien wat te somber en te
persoonlijk, welke cenen Vlaamschen letterkundige overkomen om
ten laatste nog met zijne geesteskinderen op de armen te blijven zitten. Voorwaar, eene duchtige zweepslag op de onverschilligheid van
die welke de natuurlijke Mecene's zouden moeten zijn der kunst
in al hare uitingen.
Bloemige en dichterlijke stijl, vol treffende en snedige woorden
en uitdrukkingen, prachtige beschrijvingen zooals die der kale
rotsen gedurig door de branding der baren besprongen, vloeiende
taal welke aangenaam uitrust van de ietwat lastige ingedrongenheid zijner vlugschriften over Prijskamp en Academie.
Doch waarom die Brie prachtige voordrachten willen ontleden
ten perijkel de schoonheid er van in hun geheel te krenken ?
Men zal ze liever lezen in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie waarin zij overgedrukt worden.
De plechtigheid, waarop vele letterkundigen en hooggeplaatste,
personen, onder anderen de heer Gouverneur, aanwezig waren,
eindigde met de uitroeping der overwinnaars in de Vlaamsche prijskampen; zoo kwam M. Hector Plancquaert zijn eermetaal afhalen
voor zijn bekroond treurspel Dood van Karel de Goede.
Daags te voren hadden de academieleden hun jaarlijksch banket
gehouden in de salons van het Posthdtel.
Davidsfonds. — Maandag 23 December hield de Gentsche
afdeeling hare plechtige prijsuitdeeling voor de leerlingen van het
middelbaar en lager onderwijs, jongens en meisjes, bekroond in
haren jaarlijkschen prijskamp. De ruime zaal van den St. Jozefkring
was vol bezet en vele hooggeplaatste geestelijken en leeken hadden
wel de vergadering willen bijwonen om hunne genegenheid te
toonen voor het vaderlandsch en verzedelijkend streven van de
maatschappij die haren naam en haar toonbeeld genomen heeft bij
den edelen en geleerden priester Vader David.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

87

Na een keurig openingstuk voor piano en harmonium en
kinderkoren prachtig uitgevoerd door de school van Juffrouw
Todt en die van het St. Gregoriusgesticht van Ledeberg, werd het
woord gegeven aan den Antwerpschen redenaar Julius Van der
Voort.
Arbeid adelt was de titel van zijne voordracht. Volkomen
meester van zijn onderwerp, schetstc hij in sierlijke en welsprekende taal den adel van het werk in zijn wezen en zijne natuur,
en van het abstracte tot het concreete komende speak hij over die
mannen die, kinderen van hun werk, de samenleving tot eer,
stichting en welzijn gestrekt hebben : Napoleo, Eiffel, Edison,
Stanley, Conscience, Gevaert, Miry, enz. enz. Aan die welke niet
geroepen zijn zulke hooge vlucht te nemen stelde hij, in begeesterde
bewoordingen, Jezus en Jozef voor arbeidende in het zweet huns
aanschijns voor het dagelijksch brood, in den nederigen timmermanswinkel van Nazareth.
Het voorbeeld door het Gentsche Davidsfonds gegeven moest
meer door de andere afdeelingen nagevolgd worden. Immers het
hoofdbestuur stelt kosteloos een zeker getal boeken ter hunner beschikking, de prijskamp houdt de studie in adem, schept en scherpt den
wedijver, vestigt de aandacht op onze taal, doet ze in achting winnen
bij meesters en leerlingen, en met genoegen mogen wij bestatigen dat
in menige kloosterscholen van Fransche of verfranschte zusters, die
eeuwige stronkelsteen onzer beweging, de moedertaal eenige jaren
geleden bijna geheel verzWmd, thans betrekkelijk in de volmaakthoid
gekend is. Die leerlingen hebben ons dit jaar moeielijke diktaten
geleverd zonder eene enkele taalfout, en opstellen even vrij van alle
zonde tegen de taal.
Men schrijft ons uit Borgerhout over het feest van het Davidsfonds aldaar den 15 December gegeven :
M. Schrey, een jonge violonist van 1 7 jaar, voerde een drijtal
stukken uit, waarvan een van eigen compositie. Wij zijn niet gewoon
jonge kunstenaars fel lof toe te zwaaien en toch kunnen wij niet
nalaten te zeggen dat hem, onzes dunkens, eene schoone toekomst
wacht.
MM. Hoeben, tenor, en Dircx, baryton, zongen met veel bijval
hunne liederen. M . Vermandere, reeds lang in Vlaanderen gunstig
bekend, trad hier voor de eerste maal op met kluchtliederen door
hemzelven gedicht en getoonzet. Die liedjes tintelen van geestigheid, zijn eenvoudig, niet plat of gemeen. Zij lokten dan ook
buitengewone toejuichingen uit.
M. Rosseels, bestuurder onzer afdeeling, droeg eene luimige
alleenspraak vcor : Een lustige Buitenjongen en vervulde later de
hoofdrol in Een lieftallige oom, twee stukjes van zijne hand. 't Is
ook een echt sappige tooneelschrijver, die belooft nog veel goeds
te zullen leveren,
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Het voornaamste punt van het programma was : Eene reis
door Spanjè en Griekenland, voorgesteld bij middel van lichtbeelden,
door den heer H. Bellemans met T. Druyts als girls op de reis.
Hoogst belangrijk was die voorstelling. Men zou sums gemeend
hebben de wezentlijkheid voor zich te,zien. Geschiedkundige bijzonderheden, eigenaardigheden in den bouwtrant, verklaring sommiger
benamingen enz. maakten dit alles tot eene hoogst leerrijke voordracht. Ook juichte men meermaals dapper toe, vooral toen op
het einde der reis onverwachts het nieuwe Gemeentehuis van
D.
Borgerhout op het doek getooverd werd.
Op tweeden kerstdag was het de beurt van Roeselare : men
huldigde daar het borstbeeld in van onzen patroon, vervaardigd
naar dit van Borgerhout door den kunstenaar De Vriendt. De eerw.
beer Dr H. Claeys hield eene voo. rdracht over den held zelven
van het feest. Onnoodig te zeggen dat hij waardig aan de verwachting beantwoordde, want overal waar hij verschijnt zijn het toejuichingen zonder einde. Wat het boeiend onderwerp zelf betreft,
men leest in deze aflevering reeds de heift der volledige studie,
welke hij onzen patroon gewijd heeft.
Men zendt ons uit St. Niklaas de volgende stukken :
Adres van het Davidsfonds aan Z. H. Mgr. Stillemans.
Monseigneur,
Het Davidsfonds van 't Land van Waas is gelukkig, aan Uwe
Hoogweerdigheid, te mogen betuigen welk groot en innig deel
het genomen heeft in de blijde fierheid, waarmede uwe geboortestad, uw bisdom en gansch het Vlaamsche yolk uwe benoeming
tot Bisschop van Gent heeft begroet.
De menigvuldige diensten door Uwe Hoogweerdigheid als
Ondervoorzitter onzer afdeeling bewezen, de groote blijken van
verkleefdheid aan onze zaak, in moeilijke omstandigheden gegeven,
zeggen genoeg dat der Vlamingen wensch in Leo's keus volbracht is.
Niemand en weet beter als Uwe Hoogweerdigheid hoe nauw,
hier te lan g e, de gewichtigste vraagstukken met het Vlaamsch
verbonden zijn : hoe de verbroedering tusschen de volksklassen,
de bewaring van vaderlijke zeden en geloof, de heropbeuring van
ons nationaal karakter, niet en kunnen met vrucht bewerkt worden
zonder 't verspreiden en 't verheerlijken, in huis en school, van
onze oude, schoone en geliefde moedertaal.
Snedige kenner en fijne beoefenaar onzer letteren, zal Uwe
Hoogweerdigheid zijn Herderlijk woord met dubbele kracht kunnen
verheffen ter bescherming van al wat Vlaanderen dierbaar is.
Moge de Heer, Monseigneur, U lange en gelukkige jaren
schenken!
Moge 't wijs bestier van Uwe Hoogweerdigheid den glans
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nog vermeerderen, die over Vlaanderen straalt, uit den glorierijken Stoel van Gent 1
Aanveerd, Monseigneur, met onze gelukwenschen, de verzekering van den diepen eerbied en de hertelijke genegenheid met
de welke wij de eer hebben ons te noemen,
Uwe onderdanige dienaars
de leden van het Davidsfonds.

De Schrijver,
(get.) L. VAN POECK .

De VoorTztter,
get.) ALF. JANSSENS-DE SCHRYVER.

Sint-Niklaas den 19 October 1889.

Antwoord van Monseigneur Stillemans.
Mijne Heeren,
Ik ben de leden der Waasche afdeeling van het Davidsfonds
zeer dankbaar over hunne hertelijke wenschen.
De diensten die ik zou kunnen bewezen hebben aan die schoone
inrichting, zijn, uit eene welwillendheid waarvoor ik UE. erkentelijk
ben, overdreven; maar dat ik uwe schoone en nuttige instelling
uit gansch mijn hert toegenegen ben, dat is waarheid, en dat
hoop ik te blijven toonen teikens de omstandigheden zuiks zulicn
medebrengen.
Moge gansch het Davidsfonds, moge de Afdeeling van Waas
in het bijzonder meer en meer groeien en bloeien.

(geteekend)

Uw toegenegen
A, STILLEMANS.

Nieuwe werken. — Einde 1889 is gekenmerkt door het verschijnen van verscheidene merkwaardige werken van onze beste
letterkundigen : Gedichten van Hilda Ram; Klaus Groth door
Dr Hansen ; Vonken en Stralen, poezie van Dr Van Oye ; Dertien
Linden van Eug. De Lepeleer; Fragmenten van Madelghys, door
Jhr. N. de Pauw ; G edichten van Frans de Potter; Losse schetsen
-de bundel, door
uit de letterkundige geschiedenis van onTen tijd, 2
Pol De Mont ; De duivel uit het slangenbosch, nagelaten verhaal
van H. Conscience, voltooid door Mevrouw Antheunis-Conscience;
Dit is de istory van Troyen, bezorgd door Edw. Gailliard en.
Jhr. N. de Pauw; Handboek voor het onderwijs der Nederlandsche taal, door J. MuyIdermans ; Onie boeren, door A. Snieders ; enz.
enz. Het jaar 1890 belooft ons reeds Het Idioticon van het land van
Waas, door A. Joos, den vermoedelijken herdruk van De Bo's WestVlaamsch Idioticon; Verhandeling over de Vlaamsche Taalivetten,
door A. Prayon. Hoogleeraar Willems zet zijnen reuzenarbeid voort
omtrent de vergelijkende studie onzer dialecten, de geillustreerde
volksuitgave van Voridels werken door Van Lenneps gaat geregeld
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voort, en Rond den Heerd herleeft in Biekorf, het nieuw WestVIaamsch tijdschrift welk wij hartelijk en broederlijk welkom
heeten.
Bij onze Noorderbroeders begroeten wij de pas verschenen
uitgave van Isaias, door Pater Jonckbloedt, Nieuwe gedichten van
Dr Schaepman, de Franksuitgave van Nicolaas Beets' werken, enz.
enz.
Deken De Gryse. Onze eerbiedige hulde aan onzen geleerden medewerker den eerw. heer Edward-Jacobus De Gryse, Doctor
in Godgeleerdheid, van leeraar in het Seminarie te Brugge, thane
Deken gepromoveerd van St. Martinus te Kortrijk.
Ledeganck. — Uit Antwerpen is er een verzoekschrift gezonden aan den gemeenteraad van Eekloo, opdat eindelijk aan den
zanger van « De drie Zustersteden », in zijne geboortestad, een
standbeeld zou opgericht worden.

Dr Van Steenkiste. — Hulde aan den moedigen voorvechter
van ons recht in den gemeenteraad van Brugge. Heeft hij de zege
niet behaald in de zitting van 3o November, toch is de victoire
van zijne tegenstrevers het begin van de nederlaag, want het Brugsche yolk schudt wakker.
De Brusselaar. — Onze oprecht deelnemende afscheidsgroet
aan dit moedig blad, dat eerst in het arrondissement Brussel, heilloos verbasterd en verkankerd, meende men, den standaard onzer
Vlaamsche katholieke beginselen omhoog geheschen heeft. Met
fierheid en genoegen mag het den blik op zijn verleden slaan nu
het de pen aan jongeren afstaat. « Otium cum dignitate n. De Standaard volgt het op.
t K. Moulaert, onderpastoor te Meenen, haastig overleden
tengevolge van hetsteken van een venijaig insekt. Hij gat verscheide
tooneelwerken uit, die opgang maakten in de katholieke kringen
en patroonschappen : 7oannes Baptista, 0! dat geld, De Viere
apotheker, Barnabas, Signora, enz. Daags,v6or zijn dood bestuurde
hij de herhaling van zijn laatste stuk : De nagel van mijn doodkiste. Hij schreef ook Zangen van Rome in Italié, eene herinnering aan de Belgische bedevaart naar de Eeuwige stall in 1888.
t Ketman, een niet Onverdienstelijk tooneelschrijver. Onder
den naam van Floris van Westervoort liet hij verscheidene lieve
stukjes in verzen verschijnen. Hij was regisseur van het Nederlandsch tooneel van Antwerpen en is overleden aan de gevolgen
van eenen val op de trappen van zijnen schouwburg,
t de Burbure de Wezenbeek, te Antwerpen. Uitstekeude
musicotoog en toondichter, aanvankelijk beoefenaar van de Fransche
letterkunde. EN was een overtuigde Christen.
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t Schilder Beudemann, oud-hestuurder der schilderschool van
Dusseldorf, waaraan hij, alsmale aan geheel de Christene kunstrichting in Duitschland, de uitstekendste diensten bewezen heeft.
Hij last verscheidene doeken van groote waarde achter.
t Robert Browning, Engelsche dichter, toevallig te Venetid
gestorven, 77 jaar oud. Gelukkiger dan Victor Hugo heeft hij gedurende zijn leven eenen Browning-club zien stichten van honderden
leden, om den invloed zijner schriften meer en meer te verspreiden.
Pauline was zijn eerste werk in 1833, Aselando en Fancies and
facts waren zijne laatste, slechts eenige weken v66r zijne dood
verschenen.
t Richard Warie, een Gentsch veel belovend violoncellist,
voor het oogenblik te Parijs gehecht aan Les Concerts Lamoureux. Hij was een deugdzaam en gedvreezende jongeling en zijne
kunstgenooten hebben antler, in de Kerk der E. P. Discalsen, de
requiemmis van Cherubini voor de rust zijner ziel uitgevoerd.
t Doming Dr Jan ten Kate, een der beste Hollandsche letterkundigen, briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
is dezer dagen te Amsterdam overleden. Twee dagen te voren kwam
een aantal vrienden en vereerdei s hem op de ziekenkamer, ter
gelegenheid van zijn zeventigste verpren, eenige geschenken en de
uitboezeming hunner hoogachting en verkleefdheid aanbieden, maar
men zag wel, dat sterven er ' spoedig zou op volgen.
Onder- ten Kate's tallooze schriften, proza en verzen, stichtelijke
lectuur en propagandawerk, is De Schepping een zijner meestgekende. Herinneren wij pier slechts zijn Ahasverus, zijne
Durgerdamsche Visschers, zijne viiratergeuTen, werken die bij
hun verschenen eenen welverdienden opgang maakten. Stich,ten
schijnt het hoofddoel des dichters geweest te zijn, en hiermede
beantwoordde hij ten voile aan zijne roeping als predikant. Alle
vrome zielen hebben zijn Dood en Leven, in de didactische podzij
van zijn volledig dichtwerk, gelezen, en zullen het nog Lang lezen
als een versterkend evangelie tegen den weemoed, die bij de gedachte
aan het verscheiden schier elken mensch overvalt. Zoo ook zijne
Schepping, waar BUSKEN HUET te recht van mocht zeggen, dat
die verzen a vleesch zijn van zijn vleesch en bloed van zijn bloed ».
In dat groote gedicht zijn weinig oorspronkelijke denkbeelden,
heeft men gezegd . Ja, maar wat een schat van grootsche, liefelijke verzen I
Gij, tusschen kindren
Ter-neer-gezeten,
Wie der profeten
Komt U nabij ?
Heeft ooit de gave
Der Taal getooverd
En 't hart veroverd,
Wie sprak als Gij ?

Hoe heet het Heilge
Daar wij U hooren ?
Een plekje in 't koren,
Een berg, een. dal,
Een dobbrend scheepjen,
Een straat, een drempel,
0 Heer, Uw Tempel
Is overal !
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Gij hoort de Schepping
Orakels spreken,
Die zij in teeken
En beeld verborg :
U brengt elk muschken
En iedere lelie
Het Evangelic
Van 's Vaders zorg.
En heerde en herder,
En brood en bronne,
De morgenzonne,
Het groene kruid,
U drukken ze allen
Een hooger waarheid,
Vol diepte en klaarheid
Verzinlijkt uit.

Niet uit de hoogte
Doet Gij vertsagen,
Met schrikbre slagen
Uit de onweerswolk :
Maar wat door liefde
Voor God kan winnen
Dat vindt hier binnen
In U zijn tolk !
Gij zijt de Rabbi .
Van God gegeven :
Uw leer is leven,
Uw leven, leer !
En waar we U hooren
Of zien, daar buigen
We in 't stof en juichen :
« Dat is de Heer ! »

Aan de Schepping had TEN KATE met voorliefde gewrocht,
daar gansch zijne ziel en godsdienstzin in uitgestort. Hoort zijnen
slotzang
Dat was mijn bede : of v66r mijn dood
Een leste en beste lied mocht trillen,
Waar 't al mijn denken, weten, willen,
Mijn hoofd en hart, in overgoot,
Tot lot des Goeden, Wijzen, Sterken,
Die Lied en Liefde en Leven geeft,
Wiens glorie in Zijn werken leeft,
En — in de werken Zijner werken.
0 God ! Gij schonkt mijn bed gehoor;
Thans U de dank, als eons de Bede
De zeeman hangt, zoo pas ter reede,
't Nog vochtig kleed in 't Tempel-choor :
Zoo leg ik, met een heilig beven,
Mijn dichtpen aan Uw voeten veer;
Neem, Schepper I uit genade wedr
Wat Ge uit genade hebt gegeven !
Ziehier
Afscheid

TEN KATE'S

iaatste dichtje, een recht aandoenlijk

Hoe velen zijn weg, die ik tedr heb bemind!
'k Ben eenTaam — maar toch niet alleen,
Want daaglijks vertroost mij een blijvende Vrind :
« Geduld nog een weinig! Gij zijt toch God's kind,
« Ik leide u naar 't Vaderhuis heen! »
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Hoogleeraar JAN DAVID.
(Vervolg van NT. 20.)

1

U eindelijk de eenheid van spelling -aststond,
kon David vooruit met de heropbeuring van
taal- en letterkunde : « kracht en zenuw en
welluidendheid waren uit de voordracht gebannen,
schreef hij in de Afiddelaar, onder eenen titel die de
beide deelen van zijn werk plan onderscheidt : « wat
gedaan is en wat nog te doen blijft. Met zijn eigen
voorbeeld en met zijne lessen zou hij het oogwit dat
hij zich nu voorstelde, trachten te bereiken.
« Tot nu toe moest men Fransch kennen, om eenige
grondige kennis in de historie van Belgie te bekomen (I). »
David schonk aan zijne landgenooten de « Vaderlandsche
Historic ». Hij wilde de natie leeren « aan Karen ouden
roem getrouw te blijven, dat is, voortgaan met het voorbeeld
te geven van zedelijkheid, van gehechtheid aan het voorvaderlijk geloof, van liefde voor de openbare rust en
goede orde, van werkzaamheid en matigheid ». Zoo
zouden wij voor 's land's onafhankelijkheid niets te
vreezen hebben, « - al moesten wij nog al moeielijke
omstandigheden en groote schokken doorstaan ».
Het leven van den gevierden schrijver is voor
zijne taak te kort geweest. De Vaderlandsche Historic
bleef onvoltooid. Maar volledig is zij als leerboek van
D

D

(i) Vaderlandsche historie. Voorrede.
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Vlaamsche- taal en Vlaamschen stijl. Niet alleen zuiver ,
vloeiend, keurig van woorden en spreekwijzen, maar echt
Vlaamsch van uitdrukking en geest, boeiend in het
verhaal, frisch en levendig van schildering is elk
hoofdstuk, elke bladzijde van het meesterlijk gewrocht.
Daar is die kloeke en heldere proza, die hare sierlijkheid in zich zelve vindt, die niet ontaardt met tot
haren tooi het veld der poezij te plundered, die in
echte volkstaal alles duidelijk, alles aanschouwelijk verma 0, voor te stellen.
Als geschiedschrijver heeft David eene opmerkenswaardige gave : hij beheerscht volstrekt de stof die hij te
behandelen heeft. Geene bronnen zijn hem onbekend of
blijven onbenuttigd; maar hun overvloed brengt hem
nooit tot eene verwarde, ongeordende voordracht. Alvorens hij naar de pen grijpt om een tijdvak te beschrijven,
ziet hij hetzelve voor zijne oogen levee in al zijne
feiten en bijzonderheden, in zijn eigenaardig karakter,
in zijne handelende personen, zijne vooruitspringende
figuren.
Onmiskenbaar was die verdienste in de geschiedkundige les van den geleerden professor, Hoe dikwijls,
bij het uitgaan der les, hoorden wij zeggen : « Zie,
dat kan h ij toch alleen ! Hij spreekt van dat verre
verleden als van den ,dag van gisteren. Het is bij zijne
les alsof wij die tijden beleefden. »
Maar hoe hartverheffend was tevens die les door
de geestdriftige vaderlandsliefde waarmede zij bezield
was en vuorgedragen \Nerd, vaderlandsliefde die zich
aan het gemoed der hoorders mededeelde en eene edele
fierheid op de groote laden onzer vaderen in hunne
jeugdige harten verwekte !
Als wij langs de baan der eeuwen den glorierijken
stoet onzer helden zagen voorbijtrekken ; als hij ons
de Nerviers van Boduognaat, die eerstelingen der martelaren onzer onafhankelijkheid, in hun strijden en sneven
bewonderen deed , als hi) ons de geharnaste ridderen
toonde, opdagend nit hunne burchten en ter kruisvaart
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geschaard onder de banier onzer graven, of weerkeerende
ter haardstede, en Brugge verblijdende met de reliquie
van het Heilig Bloed; als hij de eeuwenlange worstehng
van Vlaanderen tegen het geweld, tegen de listen van
Frankrijk schetste, dan kwam in ons geheugen, en dan
herhaalden wij voor ons zelven, het woord van den
Griekschen held in het Trojaansche strijdperk e van
dat geslacht en uit dat bloed beroem ik mij geboren
te zijn ! »

Heerlijk glanst de glorie der Brie Zustersteden in
zangen des dichters, maar geen dichterlijk tafereel
trof ons ooit met zulke bewondering voor hunne macht,
hunnen rijkdom, hunnen heldenmoed, hunnen kunstroem, als de cwelsprekende voordracht van David.
Wie wees zoo duidelijk aan, en wie volgde zoo
ver in de tijden de uitwerkselen van den slag der
Gulden Sporen ? « Zonder die roemvolle zege ging de
geschiedenis van Europa een anderen weg ; Vlaanderen
verdvveen ; een Burgondisch huis ontstond voor ons
niet ; Belgie werd nooit geboren. » Het was -naar
Davids les dat ik van den Groeningen-kouter in een
Ters kon zeggen
de

Waar Vlaandren Vlaandren bleef en Belgie's wiege stond.

Wie, om den invloed van Vlaanderen op de tijdsomwenteling der XIV de eeuw, om zijne plaats in de
algemeene geschiedenis te bepalen, wie drong dieper
dan hij in de heerschzuchtige plannen van Philippe-le-Bel,
den muntschrooder? Het pausdom onderjukken, den
adeldom ontwapenen, de gemeenten verpletteren; de
burgerlijke en de godsdienstige vrijheden knevelen ; in
alleenheerschappij den keizerlijken schepter over het
westen zwaaien, — uitzinnige droom van onbegrensden
hoogmoed, ja, maar die den Franschman slechts d a n
is ijdel gebleken als te Kortrijk zijn leger in de bloedmeerschen verzonk.
Het klein auditorium van het Paus-college weergalmde van handgeklap en toejuichingen, wanneer David.
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onze geschiedenis tegen de lastertaal van Fransche
schrijvers verdedigde ; of nog, bij voorbeeld, wanneer
hij, den dood van Karel den Goede verhalende, aanwees
hoe de martelaar ten offer aan bijzondere veete en wrok
was gevallen : « neen, riep hij uit, aan het yolk mag
die moord niet verweten worden ! Ons yolk was het
getrouwste yolk der wereld. Geen vorstenmoord bevlekt
onze vaaerlandsche historie ! n
En zoo, terwijl zijne geschreven geschiedenis de
praktische les van taal en stijl voor honderden lezers
vermenigvuldigde, en het yolk tot de kennis van ons
verleden, zoo rijk aan heldendaden, zoo rein van glorieglansen, zoo opbeurend voor de natie, iimijdde, leerde
zijne gesprokene les de jonge gemoederen fier zijn op
onze voorvaderen. Hij nu die roemt op Breydel, op
de Coninck, op de Artevelden, zal hij niet gewoonlijk
met ons den Vlaamschen Leeuw medezingen? Zal hij
aan de taal Bier helden vreemd blijven? Zal hij niet
gewonnen zijn voor de Vlaamsche zaak ? Onze helden
verheerlijken en de taal in eer houden, die saam met
den vadergrond door hunne zegerijke wapenen werd
gewroken en bewaard, is nauw verwant : « de moedertaal is een erf onzer voorouders. Zij moet ons zoo
dierbaar zijn als het Vaderland door het zwaard onzer
voorouders verdedigd... Wie de moedertaal versmaadt,
heeft geen re-cht, op het voorgeslacht, op adel en eigen
oorsprong te pochen. » (P. Willems.)
IvVij stippen enkel nog twee geschiedkundige werken
aan, de Geschiedenis van St-Albertus van Leuven, en
de geschiedenis van de stad en Heerlijkheid van
Mechelen, om over te gaan tot de schriften en lessen
van zuiver taal- en letterkundigen aard. « De stijlverbetering was een van Davids geliefkoosde onderwerpen...
Hij Wilde dat de Vlaamsche stijl zich door die hoedanigheden kenmerke welke den landward des Yolks eigen
zijn. Volgens dit beginsel beschouwde hij als voornaamste eigenschap des stijls de eenvoudigheid, een
juisten middenweg houdende tusschen zenuwlooze lang-
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dradigheid en stroeve kortheid, maar gepaard met
welluidendheid en zekeren zwier. » (I)
Hij trachtte zijn oogwit te treffen met in de
Nederlandsche Congressen herhaalde malen dit belangrijk
punt te -bespreken ; met in de Middelaar, en later, toen
het verzoeningswerk voltrokken en de zending dus van
de Middelaar geeindigd was, in de School- en Letterbode, kritische artikelen, taalkundige verhandelingen te
schrijven, en met in al zijne werken zich zelf aan lien
echt Vlaamschen, edel eenvoudigen stijl getrouw te
toonen. Elk deel der Vaderlandsche Historic, die wij
zoo even bespraken, onderscheidt zich door die hoofdhoedanigheid eenvoudig is er de stijl als de zeden
die beschreven, fiksch als de manners die geschetst,
mannelijk en vrooin als de laden die verheerlijkt
worden, door en door Vlaamsch als het hart van den
schrijver zelf. Het voldeed, David te zien en te hooren
om niet van hem te verwachten dat hij zich aan
uitheemschen blaai zou vergapen, tegen klatergoud
gangbare munt verwisselen, aan gekunsteldheid den prijs
toekennen boven het eenvoudig natuurlijke, gezochtheid
verwarren met keurigheid. Hij was bij uitmuntendheid
de man van schrander oordeel en van gelouterden
smaak, bewonderaar van de classieke eenvoudigheid,
het antieke kunstschoon.
Hij dan ook zou de bekwame en gezagvoerende
criticus zijn die aan ooze jonge letterkundigen, bij
studie van gevierde meesterstukken of bij onderzoek
hunner eigen werken, den weg ter volmaaktheid in taal
en stijl aanwijzen zou en de misstappen te recht brengen
en kastijden.
Wat zou het baten dat men de voorstellen aangaande
het karakter van den stijl beame, als men de taal
niet eens behoorlijk weet te schrijven? Als men letterkundige schoonheden, sierlijke wendingen, juistheid in

(I) Dr. P. WILLEMS.
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de woorden, fijn geschakeerde uitdrukkingen, verre van
ze te kunnen in eigen werk den lezer laten genieten,
zelfs bij anderen niet erkent ?
David meende het zoo goed, ja, met de toekomst
onzer nationale Literatuur ; maar hij was niet laatdunkend over de verdienste der eerste voortbrengselen : « de
vaderlandsche Letteren zijn maar korteling ontsproten;
zij hebben tot dus verre haar vollen wasdom niet bereikt;
men kan derhalve van haar nog geene welige bloesems,
geene volkomen vruchten eischen. Wat men heden mag,
wat men moet, is de toekomst voorbereiden. » Daarheen,
strekten de verstandige en volhardende pogingen zijner
kritiek : commentarien, aanmerkingen; of berispende
kritiek. Hij zal dus, waar het de nog levende schrijvers
geldt, geen werk beoordeelen in zijn geheel, « diens plan
uiteen zetten, onderzoeken of dit wel ontworpen is en
behoorlijk ontwikkeld, of zijne deelen in evenredigheid
staan tot elkander ; of de karakters wijselijk gekozen,
goed getroffen en ten einde toe aangehouden zijn; of
de eenheid van onderwerp niet uit het oog verloren
is ; welk doel de schrijver zich heeft voorgesteld, en of
de middelen, die hij aanwendt, gepast zijn ; » daartoe
was de tijd niet gekomen ; er was nog behoefte, en
alleenlijk behoefte, aan elementaire kritiek, aan een
gedurig herhaald : « let op ! weest aandachtig ! » aan.
eerste lessen voor die letterminnaars van wie David
vrijmoedig zei : « Wat zij schrijven is geen zuiver
Nederduitsch; 'hunne taal heeft vreemde plooien; hunne
uitdrukkingen zijn niet nauwkeurig, hunne samenstellingen dikwerf ongerijrnd ; hunne volzinnen zijn beroofd
van harmonic ; hunne cede vloeit niet, maar stremt en
hapert, en mist nagenoeg al de hoedanigheden, die bij
ieder letterkundig voortbrengsel, vooral in den huidigen
staat van beschaving, vereischt worden, zal het tot den
opbouw eener echt nationale Literatuur dienstig wezen,
en niet kort na zijne verschijning in vergetelheid vallen. »
Om over den aard der kritische studien van Hongleeraar David juist te oordeelen, om het waarom te
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vatten van_aanhalingen der beginselen onzer spraakkunst,
van ornschrijvingen die aan de minst ingewikkelde verzen ter uitlegging toegevoegd worden, van de verklaring
meniger woorden van dagelijksch gebruik door Fransche, Latijnsche, Grieksche synoniemen, zal men ook
hierop letten dat zijne commentarien geschreven zijn
om in de lessen van zijnen Cursus van Vlaamsche
Letterkunde ter Hoogeschool te worden voorgedragen ;
en dat, over het algemeen, de studenten bij het eindigen der humaniora, ten gevolge van den ellendigen
staat van het Vlaamsch onderwijs in veel colleges, met
recht verdacht werden,_ in het Fransch, in het Latijn
zelfs, woordenrijker te zijn dan in het Nederlandsch,
en, eenen prozaschrijver of dichter, die zich boven de
alledaagsche, gemeenzarne spraak verhiet, niet grondig
te verstaan. Er is dus bier geene slaafsche navolging
der oude commentarien op Virgilius en Horatius, maar
eene methode gewettigd door de behoeften van schrijvers
en leerlingen saamgenomen.
De kritische werken van David gaan recht naar
het aangewezen oogwit ; zij zijn daarenboven eenig
van hunne soort in onze letterkunde; op die zijde
der Vlaamsche Beweging staat Kanunnik David niet
slechts als de voornaamste, maar als de eenige hoofdman. En onberekenbaar veel goeds is aan zijn initiatief te danken ; menigen werden door hem tot wijze
oplettendheid bewogen of teruggeroepen; aan menigen heeft hij de kunst van schrijven geleerd ; en hij
was fier daar de bewijzen van ter hand te hebben :
opstellen van jeugdige leerlingen toonde hij ons waar
hij met vaderlijk genoegen van getuigde ; « ziet, daar
is geen puntje op eene geen komma in te kort of te veel ;
ik vind daar nu volstrekt niets meer in of te keuren. »
Veel van het beste dat onze letteren hebben opgeleverd,
zijn vruchten, gewonnen uit het zaad door zijne hand
op het Vlaamsch letterveld rondgestrooid.
Zijne kritische verklaringen, uitleggingen, hecht
Da\ id bijna uitsluitelijk aan de werken van Bilderdijk,
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en bij voorkeur aan de wijsgeerige gedichten. Schrijft
hij ergens : dat Bilderdijk « daar schoonheden verspreidt
die zoodanig bekoren en innemen, dat men weldra in
andere dichters Been behagen beer kan scheppen, »
het is uit eigen ondervinding dat hij spreekt , het is
hetgeen hem gebeurde dat hij algemeen maakt. Buiten
Bilderdijk Loch was er in de Nederlandsche letteren
weinig of niets dat zijne aandacht boeide.
Het voornaamste Commentarium van Professor David
is voorhanden in zijne uitgave van de Ziekte der geleerden,
wier zes zangen, door de menigte hunner uitleggingen
en verklarende nota's, tot een lijvig boekwerk wassen.
Volgender wijze bespreekt Isaac da Costa, de geestdriftige bewonderaar ook van Bilderdijk aan wiens verheerlijking hij het prachtigst letterkundig monument
heeft gewijd : « wat schatten van kundigheden in deze
Zes Zangen, vol kunst bovendien van schikking zoo
wel als van orde in de denkbeelden, voorhanden of
verborgen liggen, heeft met een even groot talent van
stijl, als diepe kennis van taal, , esthetisch gevoel en
uitgebreide geleerdheid, de Leuvensche Hoogleeraar
David in zijne niet genoeg to waardeeren Uitgaaf met
doorloopende Commentarie doen uitkomen. » (i)
De « diepe kennis van taal » schijnt even bewonderaarswaardig uit in de Taal- en Letterkundige aanmerkingen waar David de eerste schrijvers onzer
jonge Literatuur in bestudeert. Hoe streng afkeurend
hij sommige letterkundigen berispt, niemand heeft zich
over zijne inzichten misgrepen, niemand hem van verkeerde bedoelingen verdacht : belangstelling in den vooruitgang onzer 4etterkunde, liefde tot de taal der vaderen,
die hij zoo hartelijk beminde alF, grondig kende, richtten
zijnen arbeid en bezielden zijn woord.
Nog meer dan -zijne schriften, deed zijne les,
deed zijne voordracht die liefde gevoelen. Toen hij ons

11) De mensch en de dichter W. Bilderdijk, bl. 219.
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.de verzen van Bilderdijk, zoo meesterlijk van vorm,
zoo rijk aan taalschoon, voorlas en uitlegde, dan glansde_
op zijn gelaat het zielgenot dat hij in die heerlijke
po6zie smaakte. Gelijk de toonkunstenaar, die uit zijne
snaren hernelsche melodieen weet te tooveren, in houding,
in oog en gebaar den indruk mededeelt, de begeestering, die het vertolken van het schoone in hem teweegbrengt, en dus het gevoel van het schoone ook in ons
hart nog levendiger verwekt, zoo was de les van David
-niet alleen duidelijk your den geest, zoo deed ze niet
alleen de schoonheden vatten en genieten, maar zijne
voordracht zelve, zoo gemoedelijk en zoo innernend,
-was voor ons een wenk en eene hulp die tot hooter
genot ons verhief.
Soros kon hij daar in beschouwing blijven voor
een beeldrijk Alexandrijn van zijn geliefkoosden dichter;
..dan lagen bock 'en bril op den lessenaar; dan keerde
hij zich van de studenten of en begon eene aanspraak,
ter zijde gericht.... naar zijnen voor ons onzichtbaren
Bilderdijk : « Ha, Bilderdijk! Bilderdijk ! Waar haalt
sgij toch dat viers? Door u alleen en in onze taal alleen
kan ons dat gegeven worden, zoo lief, zoo volmaakt,.. »
Verbeeldt u hoe het hem pijnigde en verontwaardigde, wanneer hij zijne edele, duurbare taal gekrenkt,
mishandeld zag...
Daar even, bij het zien en bewonderen van het
weidsch volbouwd stadhuis, kwam eene bemerking, in
de les ons medegedeeld, mii terug in het geheugen,
Men had ergens een feestprogramma samengesteld en
in druk rondgestuurd ter gelegenheid der... Onthulling
van een stadhuis. « Is dat nu Beene ellende? riep David
mistroostig uit ; wat stond ik beschaamd op het congres
te Brugge toen mijne Noord-Nederlandsche vrienden
mij daarop wezen en mij toewierpen : Wat zijn toch
uwe Vlamingen van zin met onze treffelijke moederspraak ? — En ja ! een stadhuis onthullen ! Wie was
dat nog te verwachten? Onthullen is ontdekkcn, is den
hul afnemen van iets, zoo van een borstbeeld. Maar
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een gebouw als een stadhuis, verdwijnende onder een,
reusachtigen hul, en dan, van weérkanten des gebouws,
vooruitkomende twee reusachtige armen die het hulsel
omhoog heffen en wegtrekken! En ziedaar nochtans,
wat men letterlijk aankondigde met de onthulling van
het stadhuis.... Elders was men al niet veel wijzer met
de onthuldiging van een standbeeld. »
Leert, bestudeert, doorgrondt de taal. « Zonder
grondige taalkennis brengt men niet ,voort dan broddelwerk in proza en wildzang in pazie. a
Sans la langue... l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un mechant ecrivain.

Uit hetgeen voorgaat z,,1 wel door niemand opgemaakt worden dat David zich volstrekt tegen het
invoeren van nieuwe woorden verklaarde. « Het ligt
in den aard der levende talen, zegt hij in eene voorlezing over taalstudie, dat zij even als de volkeren (lie
haar spreken, nimmer staan blijven, maar gedurig Nrroortgaan, dat is ontwikkelen en verrijken. Waar nieuwe
kunsten, nieuwe wetenschappen geboren worden, waar
eene steeds aangroeiende beschaving nieuwe denkbeelden
verwekt, b'egrippen doet ontstaan : daar moet noodwendig de taal zich in evenredigheid uitbreiden... » En
verder : « Het is nauwelijks te gelooven tot welk punt
de verdienstelijke schrijvers van onzen leeftijd de taal
verrijkt hebben in onderscheidene vakken van geleerdheid, van wetenschappen, van wijsbegeerte. Ontelbare
woorden zijn door hen ingevoerd, woorden die eenen
echt Nederduitschen stempel dragen, en die de zaak
of het denkbeeld beter uitdrukken dan eenig vreemd
of bastaardwoord. »
Maar om het zoo ver te brengen, moet men door
langdurige studie en oefening de taal rnachtig geworden
zijn. Bij elke gelegenheid op die noodzakelijkheid
aandringende, noodigde David de jonge taalminnaars,
den oneindig rijken voorraad van woorden te benuttigen die in onze oude schrijvers van de dertiende tot
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de zestiende eeuw besloten ligt, en riep hij hunne
aandacht op den woordenschat der levende volksspraak.
In die beide goudmijnen vindt men eene menigte
termen, eigenaardige wendingen, spreekwoordelijke gezegden, die, met bescheidenheid toegepast, aan onze
schriften een waren luister zouden geven.
Men weer dat oak ten onzent de Renaissance elk
gewas van eigen grond in den vergeethoek had gesteld.
De oude dicht- en prozawerken lagen in handschrift
in enkele groote bibliothekzn verborgen. David bezorgde
de uitgave van Van Maerlant's Rijmbijbel en van Jan
Ruusbroeck's volledige werken. De eerste dier uitgaven
werd hem toevertrouwd door de Koninklijke Academie
van Belgie, de tweede door de Bibliophielen van Gent.
Voortdurend heeft men in de laatste jaren geieverd
op' het gebied van volkstaal in gewestspraak. Den rijkdom, die erin verborgen ligt, graaft men van aller zijden
tot voile stapels op : Limburg, Braband, het Land van
Waas wedijveren in de vlijt hunnen opzoekingen met
West-Vlaanderen wiens Loquela het onschatbaar werk
van De Bo voortzet. Nu, wie anders is het dan • Hoogleeraar David op wiens wenk het ontginnen der goudmijn van de volkstaal werd aangevangen Sedert verscheidene jaren reeds had hij de uitmuntendste taalaefenaars tot
bijzondere woordnavorsching aangewakkerd, Coen hij in
het .Amsterdamsch Congres van 185o uitdrukkelijk het
bewerken van Idiotica voorstelde. Hij zelf sloeg de
eerste de hand aan het werk : onder zijne leiding richtte
het genootschap met Tijd en Vlijt eenen omzendbrief
tot alle Zuidnederlandsche taalkundigen, hen uitnoodigende tot het vervaardigen van lijsten van gewestelijke
woorden en eigenaardige uitdrukkingen, in Vlaanderen,
Braband en Limburg gebruikelijk. Zestien mededingers
zonden hunne bijdragen in tot den prijskamp. David
was voornemens zelf en alleen die bouwstof, in orde
gebracht, te bewerken en tot den druk te bereiden.
Maar welhaast voelde hij zijne krachten tot de taak
ontoereikend : de uitgave van ons eerste Idioticon werd
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ondernomen, en, met medewerking van Lambrecht, voltooid door onzen onvermoeibaren en geleerden vriend
Pastoor Schuermans.
Toen De 'Bo zijn West-Vlaamsch Idioticon liet drukken, schreef hij in de voorrede dat hij naar het voorbeeld,
uitgegaan van Leuven, zijn woordenboek had ontworpen.
Naar het inzien van David, moest de studie der
gewestspraken de bearbeiding van het groot Algemeen
Nederlandsch woordenboek vergemakkelijken en, zooveel mogeli;k, tot volledigheid het voorthelpen.
Uit de handelingen van het eerste Nederlandsch
taalcongres, gehouden te Gent, blijkt dat het voorstel
om een algemeen Nederlandsch woordenboek te bezorgen, merle is uitgegaan van David : hij weed dan ook,
met eenige andere leden belast, dit ontwerp grondig te
onderzoeken ; en, in het eerst volgende congres, (185o,
te Amsterdam,) bracht hij er een merkwaardig verslag
over uit, waarin het onzer alle opzichten in ernstige
beschouwing wordt genomen. Dit verslag beschrijft het
plan dat zou dienen gevolgd te worden, alsmede de
wijze op dewelke de redactie zou worden geregeld, en
het geheele ontwerp uitgevoerd. In 1851 te Brussel op
het derde taalcongres kon reeds de commissie van redactie
benoemd worden : zij bestaat uit drie leden — Dr de Vries,
Dr te Winkel, en, vertegenwoordiger van Zuid-Nederland,
hoogleeraar David Hem behoort de grondgedachte en
het uitvoeringsplan van dat reusachtig werk, dat door
geene andere onderneming onzer congressen, in omvang,
gewichtigheii, nut en duurzaam resultaat, ooit wordt
over tro ffen .
« Davids roemrijke loopbaan had hem de algemeene
achting zijner landgenooten verworven. De vorsten van
Noord- en Zuidnederland hechtten aan zijne borst het
metalen kruis hunner eere-ordens; de Nederlandsche
maatschappijen boden hem om strijd het lidmaatschap
aan ; al de letterkundigen, welke begrippen van staatkunde of godsdienst zij ook waren aangekleefd, betuig-
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den hem hunne diepe bewonderiAg en vereerden hem
met eene warme en onverbroken vriendschap. » (I)
Op letter- en geschiedkundig gebied onderscheiddehij zich in de Acaddrnie royale de Belgique waarvan
hij lid gekozen werd op Jo Januari 1846.
Bij de groote taalfeesten en bij de Nederlandsche
congresses bekleedde hij herhaaldelijk den zetel van het
voorzitterschap.Was hij overal, om zijne geleerdheid, om zijne
rechtzinnige verkleefdheid aan taal en land, om de
minzaamheid van zijn openborstig vlaamsch karakter,
hoog gewaardeerd en bemind, vooral te Leuven, bij de
studeerende jeugd, rond hem geschaard in zijn letterkundig genootschap met Tijd en Vlijt, was hij de geeerde
en geliefde vader. Daar ook won hij te elken jare nieuwe
strijders voor onze groote volkszaak , daar, in de jonge
hasten, vuurde hij de geestdrift aan voor die duurbare
moedertaal, voor wier rechten wij thans kampen onder
een vaandel dat zijnen naam en zijne kenspreuk draagt,
-en dat eerst werd opgestoken, ter hulde aan zijn verdienstelijk leven, door de jeugd der Hoogesehool zelve,
die, dankbaar hem indachtig, ter plaatse waar hij zoo
menigen voor den taalstrijd bekwaam had gemaakt, het
Davidsfonds ontwierp en vestigde.
David leidde de leven van met Tijd en Vlijt naar
, de groote volksvergadering die binnen Leuven, ten jare
1863, geheel het Vlaamsch leger ter verdediging onzer
miskende taalrechten vereenigde. Na de Laet, na de
Beucker, de Vleesschouwer, van Oye, hoorden wij den
achtbaren grijsaard tot de duizenden het woord van
wijsheid, van moed, van volharding spreken. Wiens
optreden, Wiens woord werd zoo geestdriftig toegejuicht als het zijne?
Thans voert zijn voorbeeld, thans zijn naam ons
nog ten strijde... Blijft zijn geest ons bezielen, wij
gaan ter zege...

(i) P.

WILLEMS .

De verdiensten van Hoogleeraar David.

i o6

HOOGLEERAAR JAN DAM.

En nu, geachte hoorders, nu moet ik u nog vragen
am verontschuldiging. Waarover? Och, ik heb, hoofdzakelijk onder opzicht van stijl, u eene weinig samenhangende rede toegesproken, bier eens langen tijd stil
blijvende om het gevoel des harten lucht te geven, daar
weder in haast en spoed bij voorname feiten voortijlende... Doch ziet, ik heb uwe eigene aandacht gevolgd
— wat ik meende dat bij u meerder belangstelling
wekte, heb ik dan ook breedvoeriger behandeld : Van
een lid onder Academie, en bij dit heerlijk feest, hadt
gij voorzeker het recht lets regelmatigers te verwachten, Met schrik zag ik den snelschrijver daar naast
het spreekgestoelte deze vliegende woarden vangen ; met
angst voorzie ik het oogenblik dat hij mij zelven die
woorden op het papier zal voorleggen... Ik kan wel
beproeven iets te verbeteren, maar verbeteren zal niet
verhelpen.
Dr H. CLAEYS, pr.

VAN DE TAAL EN DE LETTERKUNDE

DER NOORDMANNEN.

OORTIJDS was de Uslandsche letterkunde de
eenige in 't Noorden, en had zij die buitengewone hoedanigheid dat zij getrouw bleef aan
oude gebruik der moedertaal, op een tijdstip dat men
,door gansch Europa het Latijn als eenig geschrevene
taal gebruikte.
Het Uslandsch is de oudste stain der Noordsche
talen, en staat in nauw verband met alle Teutoonsche
,en Germaansche taaltakken.
In de vroegste tijden kende men maar eene Noord-sche taal, Deensche tonge (Danska tunge) geheeten, omdat
Denemark toen het machtigste der drij Noordsche rijken
was. Op het afgezonderde eiland behield zij al hare
eigenaardige zuiverheid en bleef er voor alle verbastering bewaard. In de andere noorderlanden onderging
'de taal veranderingen en werd er naderhand de Noorsche
-tonge (norrena tunge) geheeten.
In de XII eeuw werd de oude Deensche tonge de
Islandsche tale genoemd. Die taal is krachtig, buigzaam
en vloeiend, en als men ze doorgrondt is men verwon, derd over haren rijkdom van spraakkundige vormen,
over haren stouten zwier en haar vermogen om tot de
teederste tinten van 't gedacht terug to geven. Zij heeft
de ruwe keelklanken van het Duitsch niet, noch de
ischerpe sisklanken van het Engelsch. De bouw der vol-
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zinnen is eenvoudig en natuurlijk, en gelijkt wel aan
het West-Vlaamsch zooals vroeger, en thans nog door de
schrijvers der West-Vlaamsche school geschreven. Zoo
heeft zij gelijk het Vlaamsch de losse, vrije omwisselende samenstelling der volzinnen, lenevens een bijzonder gemak om nieuwe woorden te smeden ; gelijk onze
moedertaal heeft zij de drij geslachten ; gelijk het Deenschen het Zweedsch heeft zij het bepalend lidwoord op het
einde der zelfstandige naamwoorden ; gelijk het Latijn
verbuigt zij de eigennamen. Een Fransche philoloog,
Xavier Marmier, heeft zich de moeite gegeven die oude
taal der Noordmannen te doorgronden, en hij verklaart
dat de samenstelling der volzinnen nog al wel gelijkt
aan die der Fransche taal, doch vindt hij in het Uslandsch
meer zwier, meer ongedwongenheid, en meer omwisseling.
Heden nog wordt de oude taal der Noordmannen door
de landbouwers zuiver en onverbasterd gesproken gelijk ten ,tijdersuwklngdieIambwone
De grondstammen der woorden zijn in 't Vlaamsch_
en in 't I Jslandsch bijna altijd gelijk
B. V. Vapn in 't vlaamsch wapen
»
arm
Ai mr »
»
Munnr »
mond
D
Ploeg.
Ploger »
De Uslandsche dichters in 't noorden gekend onder
den naam van Schalden, waren voor de Schandinaafsche
landen wat Barden en Troubadours en Menestreels voor
de overige Europeesche streken waren : tegelijkertijd dichters en krijgsmans; zij waren mee in de veldslagen,
welke zij moesten bezingen en vochten er in den eersten
rang.
De Uslandsche dichters verwierven zich op korten
tijd eene groote vermaardheid.
Al de koningen van het Noorden en onderkoningen
hadden IJslandsche dichters aan hun hof; overal, waar
zij toevielen, werden zij feestelijk onthaald, rijkelijk

DER NOORDMANNEN.

109

beloond en met eerebetuigen overladen. Hunne gedichten, visor en sagen geheeten, werden van mond tot
mond en bij overlevering van geslacht tot geslacht
overgezet, zonder dat men ze op het perkament bracht ,
want onder het heidendom schreven de dichters hunne
sagen niet; de schrijfkunst was een geheim voor de
priesters, en die waren geene dichters, noch hielden
zich met dichtkunst bezig. De schrijfteekens aanzag men
voor tooverteekens en droegen den naam van Runen,
dat zooveel beteekent als geheimenis , het yolk had er
grooten eerbied voor, en ‘ waagde niet ze tot anders
dan godsdienstige en bovennatuurlijke beteekenissen te
gebruiken. Daarom zijn er zoo weinig oude gedichten
bewaard gebleven, en is het slechts met de opkomst van
het christendom dat eenige geleerde mannen met zorg
de laatste overblijfselen van het wegstervend heidendom
vergaderden. Doch ondanks al hunne moeite gelukte
het aan die verzamelaars slechts brokstukken bij een te
brengen. De Edda zelf is maar een samenvoegsel van
gezangen, bier en daar opgeraapt, zonder eenheid, en
wellicht van honderden dichters, want de wanorde die
in 't geheele verspreid ligt getuigt genoeg dat zulks het
werk niet is van eenen geest.
Soernund de wijze, een priester, en Snorre Sturlasson,
laatste wethouder op I Jsland, zijn dezen die het meest
bijgedragen hebben om de laatste overblijfselen der heidensche dichters op te garen en voor de nakomelingen
als gedenkstukken der heidensche maatschappij te bewaren.
Deze overblijfselen zijn de eenigste bronnen, waar men
voor de geschiedenis en de godenleer der oude Noordmannen en der voormalige Gothische en Germaansche
volkstammen putten kan. Zij zijn dus van het grootste
belang, en dit zijn zij vooral voor de Vlamingen, want
met de Edda in de hand kan men eene menigte
woorden, benamingen en plaatsnamen verklaren, die
anders nooit kunnen uitgelegd worden , nergens heeft
men zooveel gedenkteekens der oude godenleer behouden als in Vlaanderen.
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De namen der weekdagen, alsmede die eener menigte
vlekken, dorpen en steden zijn er genoegzame bewijzen
van. Tevens vinden wij in , eene menigte plaatsnamen
de getuigenis dat de oude Asas ofte Aziatische uitwij:kelingen, onder hunne wandelingen door Europa, in
't land der Menapiers, eenen hunner stammen hebben
nagelaten.
De namen van Gotlem, Zweveg'hem en Wanneg'hem
duiden onbetwistbaar op de Gothen, Zweders en Wandalen of Wenden. De_ naam der Wandalen werd in
't Uslandsch Wanni geschreven en hun land heette Wawaheima, op zijn Vlaamsch Wanneg'hem, gelegen bij de
Oostzee in 't noorden van het hedendaagsche Pruisen.
De uitgang heima schrijft in 't Duitsch heinz, in 't
Vlaamsch hem, em.
Hier volgen eenige namen gegrepen uit de Edda,
onder de menigen die er in voorkomen ; zooals B. V.
Ooteg'hem, naar 't IJslandsch lotunheirna, in 't Zweedsch
Yiitteheim. Komt voort van Iotun, dat reus beteekent,
en heima, dat verblijf wil zeggen.
De IJslandsche tweeklank io verbeeldt de Vlaamsche
scherplange oo. De uitgang tun is in 't Vlaamsch te.
Ootegem beteekent dus 't verblijf der reuzen , het
reuzenland. Het IJslandsch heeft, gelijk' het Vlaamsch,
de woorden Risar en dn'argar, Reuzen en dwergen ; zoodat men ook mag aannemen dat in 't oorspronkelijke
Vlaamsch eveneens het woord Oote bestaan heeft en
dat de plaatsnaam Ootegh'em er een overblijfsel van is.
In de Edda vindt men ook de namen van Avelg'henz, Anseg'hem en meer andere.
Avelg'hem was het verblijf daar Frej woonde, de
god van overvloed en welstand, en komt voort van
Aflheima, bestaande uit afl of te Avel, eene soort van
mytologische wezens, die de plaats inruimen tusschen
reuzen en dwergen en eene bijzondere streek bewonen
die Avelgt hem hiet. Daar vvaren witte Alfen en zwarte
Alfen; hunne benaming wierd Alf of Afl geschreven;
de overspringing van consonnanten heeft in 't Uslandsch
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zeer dikwijls plaats; zou schrijft men Alfsmoder en
Afismoder, dat een zeer sterk man beteekent.
Anseg'hem, het verblijf, de woonplaats, het land
daar de Asas ofte Asiaters woonden ; vandaar noemde
men de afgoden Asas, omdat zij van Azia ingevoerd
werden, en werd het verblijf der goden Asaheim of
Anseg'hem geheeten.
Het woord vrouw komt van Freija, Odins gemalin,
die bij uitstek de vrouw genoemd wierd ; daarom vverden alle gemalinnen vrouwen geheeten. Vandaar het
woord huisvrouw, Husfru, of de vrouw die een huis
.
bezit.
.
Torhout beteekent het woud waar Tor, de dondergod, bijzonder vereerd werd ; met het Torhout
wilde men ook het bosch aanduiden waar de lijken
der menschen, die aan de goden geslachtofferd werden,
aan de boomen te drogen hingen. Die lijken werden
naderhand gezouten, gerookt of gebraden om ermede
tooverij en zwarte kunsten uit te voeren.
Behalve Zon- en Maandag vinden wij Dijnsdag of
den Westvlaamschen Disendag, die voortkomt van Disa
en die aarde beteekent ; ofwel naar de Zweedsche Tisdag, van Tys, god van den oorlog.
Woensdag, in 't Zweedsch Onsdag, van Wodin
of Woden of Odin, de god aller goden.
Donderdag, in 't Islandsch Dorsdag, in 't Zweedsch
Tordag, toegewijd aan Door, de god met den donder,
of dondergod.
Vrijdag, toegewijd aan Frej, den goz1 van welvaart en overvloed, in 't Zweedsch Fredag geheeten.
Zaterdag, toegewijd aan Surtur den reus, die op
den uitersten dag het vuur over de aarde zou werpen
en Frej den doodslag zou geven.
Eindelijk vindt men in 't Uslandsch de beteekenis
terug van verscheide volksnamen, zooals die van Viamingen, Saksers, Franken.
Franken : waneer de Zweders, Wenders en Gotten
van Azia k wamen en in Germanie vielen, verbonden
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zich de volksstammen die Germanie bewoonden, tot een
bondgenootschap ter onderlinge verdediging : onder deze
bondgenooten waren de Bructeren, Chamavers, Tenchters, Angrivaren, enz. loch daar er onder hen niet Pen
volksstam zooveel macht en gezag had dat het zich
kon aan het hoofd des verbonds stellen en er mocht
zijnen naam aan geven, noemden zij zich gezamentlijk met
den naam van Franken, dat wil zeggen bondgenooten,
naar de beteekenis van dat woord in het oude Gotisch.
Ten onrechte heeft men dus aan dien naam de beteekenis willen toekennen van vrij en onafhankelijk.
Vlaming : Het Uslandsch heeft het zelfstandig naamwoord Flaeming, dat zweerd beteekent, in 't Latijn
Gladius, 't meervoud is Flaemingia. Sturlasson gebruikt
dit woord in dien zin in zijne Edda, I. deel, bl. 566,
2 regel. Zoo hebben dus de Vlamingen hunnen naam
gekregen naar het wapen, dat zij voerden, gelijk de
Saksers, wier naam eveneens zweerd beteekent.
De geschiedschrijver Snorre Sturlasson spreekt zeer
dikwerf van Vlaanderen en van de Vlamingen, terwij1
de dichters der oude Wikings er ook van zingen ;
Vlaanderen moest dus te dien tilde reeds een aanzienlijk en alom bekend land wezen.
Vele geschiedkundigen, waaronder varier David,
doen de Vlamingen van de Saksers afstammen. Doch
hier hoeft aangemerkt te worden dat de I Jslandsche
schrijver Sturlasson door Saksland het geheele Duitsche
rijk verstaat en altijd Germanen en Duitschers met
den algemeenen naam van Saksers beteekent 'terwijI
de geschiedschrijvers van lateren dage, en hier ook de
onze ingerekend, door Saksers verstaan den volksstam
die in 't noorden van Duitschland, het hedendaagsche
Pruisen bewoonden en die door Karel den Groote
overwonnen wierden. Deze volksstam had dezelfde godenleer niet der Gotten en Vlamingen ; Irniin en Irminsul
waren van de Noordmannen niet gekend-, van de oude
Vlamingen ook niet.
Wanneer men de godenleer der oude Gotten in

DER NOORDMANNEN.

113

oogenschouw neemt, alsmede al de Vlaamsche benamingen, die aan de oude Asaleer en de Aziatische volksstammen doen denken, zoo mogen wij aannemen dat de
Vlaamsche volksstam rechtstreeks van Azia afkomstig is,
en dat de Vlamingen met Wenders en Zweders en
Gotten in Germanie gevallen zijn en verder zijn opgerukt naar Maas en Schelde, omtrent tenzelfdentijde dat
de Franken in Gallie vielen; maar de Vlamingen rukten
voort tegen de kusten der Noordzee, in 't land der
Menapiers, waar zij hunne tenten néersloegen en de
oude inwoners meer naar 't zuiden dreven. Op deze
wijze kan men gemakkelijk verklaren hoe al die namen
in gebruik gekomen zijn, die zoowel aan 't oude vaderland in Azie deden gedenken. Alzoo doen het al de
landverhuizers ; zij willen immer in 't nieuwe heimland
de streek herinneren, waar hunne vaderen rusten, en
waar hunne wiegen stonden.
Langs de West-Vlaamsche zeekust vinden wij in de
geschiedenis van Vlaanderen, merkweerdig genoeg, de
Kerels, die in onze geschiedenis eene plaats bekleeden
gelijk aan die der Dalkerels in Zweden. Beiden onderscheiden zich door hun eigenaardig en onathankelijk
karakter, door hunne zeden en levenswijze. De Dalkerels
bestaan heden in Zweden nog en hebben tot den huidigen dage hunne eigenaardigheden, die tot in hunne
kleede'rdracht doorschijnen. Het woord Kerel, in 't Gottisch
en 't Zweedsch Karel, beteekent man, en bij uitmuntendheid een vrij man, een sterke man.
Nog meer aanhalingen zouden hier kunnen volgen ;
doch het weinige, bier aangehaald, zal reeds genoegzaam
bewijzen dat de kennis der oude Gottische taal en letterkunde van groot nut kan wezen om tot opheldering
te komen van menig geschied- en taalkundig vraagstuk,
bijzonder wat de oudste tijden der Nederlandsche
geschiedenis betreft, alsmede voor de studie der oude
oorkonden, ordonnantien en costumen ; maar vooral ook
moet zulke studie hoogst nuttig wezen om eene duidelijke opvatting te verkrijgen van de Hoog- en Neder-
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duitsche dichters en prozaschrijvers der middeneeuwen.
De oude Gottische taal de eigenlijke stain wezende
alter Gerrnaansche taaltakken, kan tevens tot richtsnoer
dienen in het doorgronden der eigenschappen onzer
rnoedertaal, en hare studie zal duidelijk toonen dat
wij geenszins vreemde stelsels moeten aanwenden om
ons Vlaamsch te verbeteren : wij behoeven het slechts
tot zijne oorspronkelijke eigenaardigheid terug te brengen.
Scemund en Sturlasson, die de I Jslandsche letterkunde opbouwden, waren geene onkundige menschen
die eene onbeschaafde taal gebruikten ; neen, integendeel,
zij waren zeer groote geleerden, die 't Latijn en daarbij
nog weer vreemde talen machtig waren. Scemund vooral
had 1-i]uropa's voornaamste landen doorreisd en was dus
in de letterkundige wereld ook buiten Usland gekend.
Hij was zoo geleerd, zegt Sturlasson, dat hij, op zijne
reis naar Rome de talen sprak van al de landen, waar
hij doorreisde.
Sturlasson zelf ontving zijne opvoeding in het klooster
te Odde, van eenen bloedverwant en, naar 't schijnt,
zelfs eenen afstammeling van wijzen Soemund; hij had
daar ter zijner beschikking eene der toenmalige grootste
biblioteeken.
Zij, de grondleggers hunner nationale letterkunde,
waren er ver van of aan hunne moedertaal de regels
en wetten van vreemde talen toe te passen, zooals het
sedertdien, dwaas genoeg, in andere landen, en wel in,
Duitschland en Holland, het geval geweest is en voortdurend blijft.
De trant dier beide genoemde I Jslandsche schrijvers
en van al de overige merle, is kort en bondig, de
volzinnen zijn er nooit ingewikkeld noch langdradig;
nooit zoeken zij te pralen met bont doorweven woordenspelingen om hunne kunstveerdigheid te toonen,
maar wat zij zeggen is vloeiend, krachtig en treffend.
Bij de Noordmannen moest het woord snelvliegen gelijk
de speer en de schicht ; zij hadden geenen tijd om
ronkende volzinnen dooreen te weven : werken moesten
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zij uitvoeren en daden verrichten , gelijk hun karakter,
fel en levendig, zoo was ook hunne taal vol vuur en
kracht. Daarom ook draagt de oud Noordsche letterkunde
dien stempel der eigenaardigheid, die ze zoo belangrijk,
en, voor den taalkenner, zoo aantrekkelijk maakt.
Stockholm.

V. VAN DE KERCKHOVE.

DE ENCYCLIEK

LIBERTAS PlUESTANTISSIMUM,
(Slot) (1).

VI.
IJN er verscheidene soorten van Liberalisme, in
een punt komen zij echter overeen, te we-ten
zij verklaren zich voor de zoogezegde moderne
vrijheden, welke zij voorstellen als natuurlijke rechten
en als noodzakelijke voorwaarden eener goede maatschappelijke inrichting. Die vrijheden zijn : de vrijheid
van godsdienst, de vrijheid van woord en drukpers, de
vrijheid van denkwijze, leering en onderwijs, de vrijheid
van geweten.
« Om beter de valschheid van het Liberalisme te
• doen uitkomen, » neemt de H. Vader e deze beruchte
a veroveringen van onzen tijd afzonderlijk in oogenschouw. »
De vrijheid van godsdienst kan beschouwd worden,
of wel voor afzonderlijke personen, of wel voor de
maatschappij.
Voor afzonderlijke personen steunt die vrijheid « op
e het beginsel dat het aan iedereen vrijstaat den gods« dienst, welken hij verkiest, of zelfs volstrekt geen
e godsdienst te belijden. »
4t(

Zie

1e

aflevering, Januari i8go.
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Dit beginsel is valsch, want het druischt rechtstreeks
.aan tegen « den grootsten en heiligsten van 's menschen
(( plichten, waardoor hem klaar wordt opgelegd God,
« zijnen Heer en Schepper, vroom te vereeren en te
dienen ». De godsvrucht is de eerste deugd welke
de mensch moet beoefenen, daar hij van God komt en,
,onder de leiding der Goddelijke Voorzienigheid, tot God
moet wederkeeren.
Er bestaan, wel is waar, vele godsdiensten, loch
« de rede en de natuur zeggen ons dat wij dien gods-4c , dienst moeten volgen, welken God heeft voorgeschreven
en die aan zekere uitwendige teekenen gemakkelijk te
erkennen is ». Bijgevolg is het een kwaad « aan den
cc mensch het recht toe te staan van zijn heiligsten
_4( plicht ongestraft te schenken of te verwaarloozen...
Dat is gees ware vrijheid schenken, maar de vrijheid
verkrachten en de ziel aan de zonde verslaven ».
De vrijheid van godsdienst voor de maatschappij
gegrond op dit beginsel, « dat de Staat niet verplicht
• is Gode eenigen eeredienst te bewijzen, noch in 't open-a baar te doen bewijzen, dat hij aan geenen godsdienst
de voorkeur moet geven boven een anderen, maar
aan alle godsdiensten gelijke rechten moet toekennen,
zelfs dan als het yolk algemeen den katholieken godsbeliidt ».
Dit stelsel is nogmaals valsch. Er valt, trouwens,
niet aan te twijfelen dat de maatschappij van God komt,
en derhalve moet zij God als haren Stichter en Schepper
..erkennen, zijne macht en heerschapp' eerbiedigen en
,huldigen. « De rechtvaardigheid, zoowel als de rede,
• verbieden dus aan den Staat zonder God te zijn of,
wat op hetzelfde neerkomt, jegens al de godsdiensten
dezelfde gevoelens aan den dag te leggen en aan alle
dezelfde rechten toe te kennen. »
Is nu de staat verplicht een godsdienst te belijden,
,dan is hij ook gehouden den eenig waren godsdienst
aan te kleven, « dien te bewaren en te verdedigen.
De Staatsmacht heeft immers de zending voor het goed
cc

cc

do

cc
cc

cc
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parer onderdanen te zorgen, en, al is haar naaste doel
gelegen in het verschaffen der tijdelijke goederen, zij
moet toch de burgers behulpzaam zijn in het nastreven
hunner hoogste bestemming, de eeuwige zaligheid. De
Staat vindt daarenboven in het handhaven van den
waren godsdienst de grootste voordeelen voor zijn eigen
welvaart en voorspoed, tervvijl, van een anderen kant,
t( de vrijheid van godsdienst allernadeeligst zou zijn
« voor de ware vrijheid, zoo van hen die regeeren als
« van hen welke geregeerd worden. a Eindeliik, men
kan den heilzamen invloed van den godsdienst op
zedelijk gebied niet loochenen ; welnu « de cede getuigt
« wat overigens de geschiedenis bevestigt
hoe zede« lijker de Staten zijn, des te grooter is hun vrijheid,
« hunne welvaart en hunne macht. a
De vrijheid van het woord en van de drukpers
bestaat hierin, « dat ieder mensch volkomen- vrijgelaten
« wordt door het woord of door de pers al wat hij
« wil uit te drukken ». De aanhangers van het Liberalisme stellen die onbeperkte vrijheid als een natuurrecht
voor ; maar zulks kan men onmogelijk aannemen.
« Het recht toch is een zedelijk vermogen... en
het is uitzinnig te veronderstellen dat de natuur dit
a vermogen zonder onderscheid aan de ieugen zoowel
• als aan de waarheid, aan het kwaad zoowel als aan
het goed, zou verleend hebben. » Neen, leugen en
ondeugd hebben geen recht maar verdienen slechts door
de openbare macht bedwongen en gekeerd te warden;
waarheid en deugd daarentegen hebben inderdaad recht
op bescherming en vrijheid. Zij toch strekken tot het
welzijn van maatschappij en yolk, terwij1 de eerste niets
aanbrengen dan ramp en ellende.
Indien de Staat zijn eigen belang begrijpt en zijnen
plicht vervult, zal hij de zwakken, de onschuldigen,
de onwetenden tegen de verleiding der dwahngen en
ondeugden beschermen hij zal beletten dat het licht
der waarheid door de duisternis der valschheid verdrongen en de onschuld onder den moedwil der boos-
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heid verdrukt worde. Zoodoende zal hij de ware vrijheid
bevorderen, want « naarmate de bandeloosheid toeneemt,
« daalt de vrijheid ; en des te voller en zekerder is de
« vrijheid naarmate de bandeloosheid strenger wordt
« ingetoomd
Dit geldt echter niet voor die zaken en wetenschappen welke God aan de vrije bespreking der menschen heeft overgelaten, want daar « brengt de vrijheid
« den mensch niet tot het onderdrukken maar menig« maal tot het ontdekken en ontvouwen der waarheid ».
De vrijheid van lee ring en onderwijs, waardoor
men aan een ieder het recht toekent naar goeddunken
waarheid en leugen te leeren, is even onbillijk en verderfelijk als de vorige.
« Het staat vast dat alleen de waarheid de zielen
tnoet doordringen, omdat in haar het goed, het eindo doel en de volmaaktheid der redelijke wezens gelegen
is; daarom mag de leering der waarheid alleen voorgehouden worden zoowel aan onwetenden als aan
geleerden, opdat zij aan genen de kennis der waaru heid mededeele en ze bij dezen versterke. » Diensvolgens heeft niemand het recht de dwaling te verspreiden ; integendeel « alwie zich met onderwijs
« bezighoudt is verplicht de dwaling uit te roeien en.
« de geesten tegen alle bedrieglijke meeningen te beschut« ten ».
De openbare macht kan zulke onbeperkte vrijheid
niet toestaan, dewij1 deze openlijk in strijd is met de
rede en de zielen aan het verderf blootstelt. Dit is
vooral toepasselijk op het onderwijs der jeugd, want
« het gezag der leermeesters is groot voor de toehoor« dens, en de leerlingen zijn zelden in staat zelven te
« oordeelen of de leer des meesters waar is of niet ».
De vrijheid van onderwijs client dus in zekere
mate beperkt te worden, opdat « het ambt van onder« wijzer niet straffeloos tot een middel van verderf
« misbruikt worde ». Zoo mag het onderwijs nimmer
de natuurlijke en bovennatuurlijke waarheden van den
godsdienst tegenspreken.
Qc

cc

cc
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De natuurlijke waarheden zijn de grondslagen waar
alle zedelijkheid, gerechtigheid, godsdienst en samenleving op berusten; « bijgevolg kan niets zoo goddeo loos, zoo dwaas en zoo onmenschelijk zijn dan die
4( grondslagen straffeloos te laten schenden en omverc rukken. »
« Met geen mindere zorg moet men den grooten
« en heiligen schat der waarheden bewaren welke God
c ons geopenbaard heeft. » — « God is immers de
a beste en zekerste leermeester, de bron en het beginsel
« der waarheid. )) — Hij heeft zijn eenigen Zoon gezonden
om ons de waarheid te verkondigen, de heilige Kerk
ingesteld tot deelgenoote van dat Goddelijk leeraarsambt
en haar daartoe de gave der onfeilbaarheid geschonken. Onze plichi is naar de H. Kerk te luisteren
die « .met de uiterste zorg de haar toevertrouwde zen« ding vervult, » en die met onverschrokken moed en
standvastigheid altijd de vrijheid van haar leerambt
heeft verdedigd.
En men zegge niet dat de Kerk door hare onfeilbaarheid den vooruitgang der wetenschap belet of een
hinderpaal is voor de vrijheid der wetenschappelijke
navorschingen. « De rede zelve leert ons Loch duidelijk
a dat er tusschen de waarheden door God geopenbaard
o en de natuurlijke waarheden geen werkelijke tegenO strijdigheid kan bestaan, zoodat alle leer die met de
« geopenbaarde waarheden in strijd is, noodzakelijk
« valsch moet zijn.- »
De Kerk, door hare onfeilbare uitspraken, behoedt
dus de wetenschap in zekere punten voor afdwaling
van den rechten weg, is voor haar een schitterende
lichtbaak, en bevordert zoowel haren vooruitgang als
hare ware vrijheid, volgens het woord van Jezus-Christus
« Gij Tult de waarheid Mennen, en de waarheid Tal
O u vrif maken. » (I)

(I) H. Joannes VIII. 32.
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Overigens, hoe onrechtvaardig en lasterlijk de aantijging is Welke het Liberalisme de Kerk toewerpt, heeft
de geschiedenis van haar achttieneeuwsch bestaan klaar
genoeg bewezen. Zij getuigt luid dat de Kerk, ' verre
van der wetenschap vijandig te zijn, ons « de schatten
« van de wijsheid der ouden bewaar4 heeft, alom scholen
« voor de wetenschap - gebouwd heeft, alien geestes« vooruitgang steeds aangemoedigd en bijzonder de
« schoone kunsten beschermd heeft » ; in een wooed,
dat zij de beschaving, waar wij nu op roernen, in haren
schoot gedragen en gebaard heeft.
De H. Vader vergeet niet hier nogmaals aan te
merken dat de Kerk haar heilzaam gezag alleen doet
gelden in die vakken welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met de leer des geloofs of met de
Christelijke zeden, en dat daarbuiten a nog een onme« telijk veld openstaat waarop 's menschen bedrijvigheid
« vrijen loop kan hebben en zijn vernuft zich vrij kan
« oefenen ». Ten slotte maakt hij de opmerking, dat
de aanhangers van het Liberalisme, deze vrijheid, waar
zij zoo zeer mede dwepen, al heel zonderling verstaan,
want doorgaans « eischen zij voor zich 'zelven en voor
« den Staat de vrijheid op van voor alle verderfelijke
« leerlingen de deur wagenwijd open te zetten, terwijl
• zij van den anderen kant de Kerk allerwegen ver« hinderen en hare vrijheid zooveel mogelijk inkorten,
« alhoewel uit de leer der Kerk, niet alleen geen nadeel
« te vreezen is, maar veeleer \groot voordeel kan ver0 wacht worden ».
De vrijheid van geweten, « indien men er door
« verstaat dat het een ieder geoorloofd is naar eigen
« goeddunken God al of niet te vereeren, is door het
« voorgaande reeds op afdoende wijze wededegd. »
Zulke gewetensvrijheid komt op hetzelfde neer als de
vrijheid van godsdienst welke Leo XIII hierboven
besproken heeft.
« Doch men kan die benaming ook in dezen zin
« opvatten, dat het den mensch, in den Staat, geoor-
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(( loofd is, naar de inspraak van zijn geweten, onge« hinderd Gods wil na te komen en zijn geboden te
« onderhouden. ))
In dezen zin opgevat, is de vrijheid van geweten de
ware vrijheid, de vrijheid der kinderen Gods, de edele
vrijheid, welke de Kerk te alien tijde heeft gevraagd
en bemind, welke de Apostelen voor zich zelven hebben
opgeeischt en waarvoor ontelbare martelaren hun bloed
hebben vergoten. Die vrijheid erkent het oppergezag
van God, eerbiedigt de rechten van Staat en overheid ,
zij vordert enkel dat men den mensch niets voorschrijve
wat niet rechtvaardig of billijk is, en men hem niet
belette tot zijn eigen volmaking, ter bereiking van zijn
eeuwige bestemming en tot welzijn van de samenleving
alle goed te verrichten.
Doch het Liberalisme wil van die edele en fiere
Christen vrijheid niet hooren. In zijn stelsel is de
Staat oppermachtig : wat hij beveelt moet geschieden.
Hij bekommert zich niet om God of Gods geboden,
en al wie er zich op zou beroepen om aan eene onbillijke Staatswet, naar het voorbeeld en voorschrift der
Apostelen, gehoorzaamheid te weigeren, beschouwt hij
als een muiter en een vijand. Er zou dus, volgens het
Liberalisme, « geen dwangjuk zoo wreed zijn of men
« zou het lijdzaam moeten dragen, » en zoo leidt dat
stelsel niet tot de vrijheid maar tot een schandige cn
verlagende slavernij.

VII.
De Kerk wenscht- vurig dat de Christelijke
« beginselen in alle rangers van den Staat doordringen
« en toegepast worden. » Daarin ligt de genezing der
kwalen van onzen tijd, welke grootendeels door de
zoo gevierde moderne vrijheden zijn voortgebracht. Ja,
het hell der maatschappii moet alleen in den terugkeer
tot de gezonde begrippen gezocht worden.
Daar « de Kerk evenwel als eene moeder de
« menschelijke zwakheid in aanmerking neemt en zeer
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« goed weet welk de heerschende tijdgeest is en waar
« hij been wil, ) veroordeelt zij niet dat de openbare
macht eene zekere verdraagiaam heid aan den dag
legge, (( om grooter kwaad te vermijden of een belang« rijker goed te bekomen of te behouden ». —
«_ God zelf in zijne Voorzienigheid, ofschoon Hij oneindig
(( goed en almachtig is, laat niettemin het kwaad in
.« de wereld toe, deels om geen grooter goed te beletten,
(( deels om grooter kwaad te voorkomen. Het voegt
(( den Staat hierin den Bestuurder der wereld na te
(( volgen, en zelfs, dewiji hij niet alle kwaad kan
.« beletten, moet hij wel veel veroorloven en ongestraft
a laten ;vat nochtans door de Goddelijke VoorTienig« heid te recht gestraft n/ordt » (r).
De verdraagzaamheid mag echter het kwaad in
zich zelf nooit goedkeuren, evenals God het kwaad
laat geschieden maar het in zich zelf niet goedkeurt.
Vervolgens moet zij beperkt worden door 'de vereischten
van het algemeen welzijn, voorwerp der Staatszorg.
Men ziet hieruit : — 1 0 dat « hoe meer kwaad
.0 in eenen Staat moet geduld worden, deze Staat des
te ' verder van zijne volmaaktheid of is » ;
-- 2° Dat de toelating van het kwaad slecht wordt
en niet meer geoorloofd is, « zoodr'a zij het algemeen
« welzijn benadeelt of grooter kwaad voortbrengt »;
— 3° Dat de Kerk,- uit hoofde der omstandigheden, wel sommige moderne vrijheden als nuttig kan
aannemen zonder ze echter in zich zelve goed te
keuren, maar tevens zich niet ontzegt, indien de tijden
verbeterden, « hare vrijheid aan te wenden en door
« overreding, vermaning en smeeking voor het heil
« der menschen te zorgen » ,
— 40 Eindelijk, a dat de vrijheid aan alien en in
a alles zonder onderscheid toegekend in zich zelve niet
wenschelijk is, vermits het met de gezonde rede
A

(4

(

I )

S.

AUGUSTINUS,

De lib. arb. Cap. I, VI. 14.
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« strijdig is aan de leugen hetzelfde recht als aan de•
« waarheid toe te kennen ,,.
De aanhangers van het Liberalismus zijn er verre
of deze wijze en voorzichtige verdraagzaamheid der Kerk
na te volgen. Zij vieren den teugel aan de dwaling
en aan de ondeugd, en wanneer de Kerk tegen die
lothandigheid opkomt, dan beschuldigen zij haar van
onverdraagzaamgeid, « niet begrijpende dat, wat zij de« Kerk tot schande aanrekenen, haar inderdaad tot .ecr« verstrekt ».
Bleven zij nog ten minste aan hunne beginselen
getrouw, maar neen, « gewoonlijk zijn die lofbazuiners.
0 der verdraagzaamheid hardvochtig en onhandelbaar
o jegens de Katholieken, en terwiji zij zoo kwistig de'
0 vrijheid aan alle anderen schenken, weigeren zij ze in.
o den regel aan de Kerk ».

VIII.
Na deze heerlijke uiteenzetting der ware leer nopens.
de vrijheid, vat de Paus ze in 't kort samen, en komt
eindelijk tot deze belangrijke gevolgtrekkingen, welke
wij niet mogen voorbijgaan.
I° « Het is volstrekt niet geoorloofd de moderne
« vrijheden als even zoovele natuurrechten te vragen,
0 te verdedigen, of te verleenen. »
2° « Deze vrijheden kunnen om wettige redenen
o geduld worden, mits men ze binnen zekere grenzen
« beperke opdat zij niet tot bandeloosheid en overmoed
(( overslaan. »
30 « Daar waar zij reeds in voege zijn, mogen de
« burgers er gebruik van maken voor het goed, -en
-0 moeten zij er in denzelfden zin als de Kerk over
( oordeelen. »
4° « Wanneer de Staat het yolk onderdrukt en
0 de Kerk van hare - wettige vrijheid berooft, is het
0 geoorloofd eene andere Staatsinrichting te zoeken
0 waarbij de vrijheid van handelen wordt toegestaan.
o Immers dan streeft men niet zoo zeer naar de onbe-
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perkte en verkeerde vrijheid als naar eene verlichting
tot alter welzijn, en men tracht alleen dit te bekomen
dat, waar het kwaad vrijen teugel heeft, ook he
goed vrii moge handelen. »
5 . « Insgelijks is het geoorloofd de voorkeur te
geven aan eene Staatsinrichting waar het yolk aan
het bestuur deelneemt, op voorwaarde echter dat men
de Katholieke leer omtrent den oorsprong en de
a uitoetening van het openbaar gezag ongeschonden
late. De Kerk verwerpt geen der verschillende Staats• vormen, mits zij uit hunnen aard geschikt zijn om
het welzijn der burgers te bevorderen. a
6° « Het is loffelijk aan het bestuur der Staatszaken deel te nemen, tenzij men bier of daar, om
bijzondere redenen en omstandigheden, een andere
gedragslijn moet volgen. »
7° e De Kerk veroordeelt niet dat men zijn lan
wil onttrekken aan het juk van een vreemden of
inlandschen dwingeland, mits dit aeschiede kunne
zonder de rechtvaardigheid te krenken. a
8° « Zij laakt evenmin diegenen welke verlangen
a dat de volksgemeenten volgens eigen wetten geregeerd
worden, en dat aan de burgers zooveel mogelijk
gelegenheid geboden worde tot het vermeerderen
• hunner welvaart. a
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De encycliek Libertas Praestantissimum, gelijk men
heeft kunnen zien door den hoofdzakelijken inhoud
welken wij zoo getrouw mogeliik hebben trachten
weder te geven, is eene prachtige dogrnatische verhandeling over de vrijheid, en vormt, met de vermaarde
encycliek Immortale Dei, de volledige wederlegging en
veroordeeling van het Liberalisme.
De ware natuur der vrijheid, haar voorwerp, het
gevaar van haar te misbruiken, voortspruitende uit hare
onvolmaaktheid, de hulpmiddelen door God aan den
wormensch verleend om dat gevaar te ontwijken,
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den achtervolgens beschreven en in een helder daglicht
gesteld. Dan wordt het Liberalisme, de groote dwaling
onzer eeuw, tot in zijn diepsten grond nagegaan, zijne
verschillige soorten aangeduid, de valschheid zijner hoofdbeginsels bewezen, en de verderfelijke gevolgen zijnertoepassingen voor het tijdelijk en eeuwig welzijn des
menschen blootgelegd. In al de beschouwingen over
deze vraagpunten gaat de rede en de veropenbaring
hand aan hand, lichten beide elkander toe en komen
zij overeen in het verklaren en vaststellen derzelfde
onwrikbare waarheden.
Op het gebied der leering is dus het pleit vol.dongen en beslist. Er kan Been spraak meer zijn van
vereeniging of verzoening der Liberale leerstelsels met
de Katholieke geloofspunten over de vrijheid, evenmin als
licht en duisternis, waarheid en leugen kunnen samengaan.
De bonding, welke de ware kinderen der kerk
tegenover het Liberalisme moeten aannemen, is ook
klaar en nauwkeurig bepaald. Katholiek en Liberaal
zijn voortaan twee benamingen die, zoo niet etymologisch, dan toch feitelijk eene onvereenigbare beteekenis
hebben. Een Katholiek die tegenwoordig nog Liberaal
zou willen genoemd worden, of een Liberaal die zich
den naam van Katholiek zou aanmatigen, zouden alleen
te kennen geven — of wel dat zij niet weten wat zij
zeggen, — of wel dat zij dwaas genoeg beweren terzelfder tijd voorstander en tegenstrever der ware vrijheid
te kunnen zijn. Hebben vroeger sommige Katholieken
gemeend dat zij, zonder krenking van geloof en waarheid en om den tijdgeest te believen, op her altaar
der Liberale vrijheid een greintje wierook mochten
branden, thans is het niet meer -geoorloofd aan dat
noodlottig vooroordeel toe te geven. Overigens, naarmate
de leeringen van den H. Stoel dieper in de geesten
zullen doordringen en naarmate de verderfelijke gevolgen
van het Liberalisme meer en nicer zullen uitkomen,
zal het vvoord Liberaal van zijne ,verleidingskracht
verliezen, en misschien is de tijd meer nabij dan men
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denkt, dat een openbaar persoon, om de volksgunst
te winnen of te behouden, veeleer die benaming verre
van zich of zal moeten vverpen. De geschiedenis getuigt dat dusdanig het geval geweest is met al de
ketterijen en dwalingen. Na een tijdlang een soort van
aantrekkings- en bedwelmingskracht op de menigte te
hebben uitgeoefend, zijn zij de eene na de andere in
minachting gevallen, naarmate de eigenlijke natuur, de
valschheid en de slechte gevolgen barer leerstelsels voor
den dag kwamen; zoo ook zal het eenmaal gesteld zijn
met het Liberalisme.
Mogen dan alle ware kinderen der Kerk den moed
hebben krachtdadig en manhaftig tegen den stroom op
te varen, en wars van elke onredelijke samenkoppeling
van Liberaal en Katholiek, zich enkel en alleen Katholiek laten noemen.
Deze naam toch is schoon genoeg opdat wij er op
roemen. Hij beteekent getrouwheid aan de Roomsche
Kerk, wier weldadige en moederlijke tusschenkomst ten
voordeele der vrijheid de H. Vader ons zoo meesterlijk
heeft afgeschetst ; hij beteekent liefde en verkleefdheid
voor de NN are belangen des yolks Welke onafscheidbaar
verbonden zijn met bet beoefenen der Christene deugden ;
hij beteekent gehoorzaarnheid- aan alle wettig gezag
en tevens afschuw van alle dwingelandij; hij beteekent
volkomen plichtvervulling zoo in het openbaar als in
het bijzonder leven, en onwankelbare standvastigheid
in het nastreven van alle goed. Daarenboven herinner,
hij ons aan de ontelbare schaar van geloofshelden diet
sedert het begin des Christendoms, de menschheid door
hunne uitstekende deugd hebben veredeld, door hunne
onvermoeide werkzaamheid tot welvaart en beschaving
hebben opgevoerd, door hunne onbeperkte zelfopoffering
haar kwalen en ellenden hebben gelenigd, en haar, door
hun ontembaren wederstand aan alle kerkvervolgers en
volksverdrukkers, in den vollen zin des woords hebben
M. RUTTEN,
vrijgemaakt.
Groot-vic.
Luik, den 15 Januari 'Soo.
,......,..—.‹.— _.
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HET VLAAMSCH IN DE KAMERS.

A de zoo gebrekkige beraadslagingen van 2 Osten
en 2 I sten December, kon men de hoop koesteren dat de Kamer eindelijk tot de overtuiging
zou gekomen zijn dat er slechts eene goede wet over
het hooger onderwijs te makes is voor zooveel men
enkel en uitsluitend de algerneene en ware belangen
van het onderwijs voor oogen houdt. Het was dus met
recht dat men het aannemen van Coremans . wijzigend
voorstel mocht verwachten. Bittere teleurstelling ! Het
werd, evenals de wijziging van den beer P. de Smet,
van kant gewezen.
De vraag van den beer Coremans was doodeenvoudig en slechts een natuurlijk gevolg der wet van den i5den
juni 1883, krachtens dewelke, benevens andere bepalingen, in de athenwa minstens twee vakken in de
volkstaal onderwezen moeten worden. Dit stelsel zou
nu, volgens Coremans' voorstel, aan al de gestichten van
middelbaar onderwijs in Vlaamsch Belgi6 toegepast moeten worden.
Indien men in 't begin in de athenxa tamelijk
veel tegenkanting, ja zelfs slechten wil ontmoette om
de wet van 1883 in te voeren (I), zoo mag men flier
verzwijgen dat het vrije onderwijs heel weinig, zelfs
bijna niets deed om deze wet na te volgen. In de bisschoppelijke Colleges wordt meestendeels de moedertaal
(1) Men he rinnere zich slechts de ondervraging-Magis in de
Kamer. Ann. panl. 1886-87, cl. 94 en vlg.
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goed aangeleerd; maar in de andere vrije gestichten, op
eenige uitzonderingen na, neemt het Vlaamsch bijna denzelfden rang in als de vreemde talen. Door deze handelwijze zijn de jongelingen, op het einde hunner humaniora, het Vlaamsch niet machtig ; op de hoogeschool
geschiedt alles in 't Fransch, en wanneer zij dan later
als rechter of notaris benoemd worden, zijn zij niet .
in staat degelijk in 't Vlaamsch iets te behandelen.
De opmerlang in de meeting van den Nederduitschen
Bond te Antwerpen gemaakt, was heel juist : wanneer
de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers in de Kamers
klagen over de benoemingen van magistraten of andere
ambtenaars, vreemd met de volkstaal, zoo antwoordt
men altoos : wij kunnen niet anders handelen, wij
vinden de gepaste en bevoegde manners niet. Maar de
uorzaak van dezen netelingen toestand spruit juist daaruit
dat men het Vlaamsch in het middelbaar onderwijs
niet behoorlijk aanleert. Het zou Loch een wonder, een
oprecht mirakel wezen dat een Vlaming, alleenlijk door
het feit dat hij op Vlaamschen bodem geboren is, zijne
taal bij ingeborenheid zou kennen zonder ze vooraf ernstig
te bestudeeren. Ook zoolang het middelbaar onderwijs
verfranscht zal blijven, zoo lang er de Vlaamsche taal
als een nevenvak beschouwd zal worden, zoolang men
er als voertaal eene vreemde taal zal gebruiken, zoolang
moeten noodlottig al de wetten over , bestuur- en gerechtszaken grootendeels als onuitvoerbaar aanzien worden (r).
Zulk stelsel is strijdig met de natuurlijke rechten
van een vrij y olk; alleen aan een verslaafd y olk wordt
eene vreemde taal opgedrongen. Maar daar wij Been
Belgische Polen willen worden, moet ons natuurlijk
taalrecht ons volstrekt erkend worden krachtens het-

(i) De beer De Sadeleer zegde in de zit ing van 12 1 December
1882 (Ann. panl. 152) : « tant qu'on n'aura pas reforme l'enseignement en pays flamand, dans on sens vraiment national, toutes
les autres mesures resteront a peu pres inefficaces. »
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welk al de byzantijnsche betwistingen nopens de grondwettelijkheid onzer vragen van geene de minste waarde
schijnen.
Zonder de Vlaamsche zaak breedvoerig te bespreken,
denk ik het toch niet overboodig er een woordje over te
reppen om des te klaarder het bewijs te leveren dat het
aannemen der wijziging van M. Coremans niet slechts een
natuurlijk gevolg der wet van 1883, maar zelfs eene
ware noodwendigheid was voor het Vlaamsche yolk.
Al wie zich met staatkundige wetenschap onledig
heeft gehouden, weet dat godsdienst en taal de tweesteunpilaren eener nationaliteit uitmaken : de geschiedenis van alle tijden en van alle gewesten geeft daar het
klaarste bewijs van. In lien zin is het bestaan der
Vlaamsche taal de ' voornaamste waarborg van de onafhankelijkheid niet alleenlijk der Vlamingen, maar tevens.
ook van onze Waalsche broeders. Hier ten lande is.
zelfs deze vaderlandsche zaak met eene maatschappeliikeof sociale quaestie verwikkeld.
De kleine burgerij, de werk- en buitenlieden spreken
uitsluitend Vlaamsch, zij verstaan meestendeels geene
andere taal ; de hoogere standen integendeel ,zijn, door
eene onvaderlandsche opvoeding, dusdanig verfranscht
dat zij ten hoogste zich in de volkstaal door hunneonderhoorigen kunnen doers verstaan. Zij aanzien her
soms zelfs als eene vernedering het Vlaamsch te moeten,
gebruiken, en trachten in alles de Fransche zeden en
gebruiken na te leven; en toch gelukken zij er niet in.
hunnen Vlaamschen oorsprong, voor denwelken zij zich
schamen, te verbergen, want het Fransch, dat zij spreken,
is altijd Belgisch Fransch, het is te zeggen uiterst
gebrekkig (1). De kleine burger denkt den rijke na te'
(i) Ik geef hier slechts eenige monsters (in den dubbelen zin des
woords) te Gent, zelfs in salons, waargenomen : le voiture est la; —
mangez d'abord votre bouche dehors; — it y a un lezard dans
le mur de cette maison (waarom geene krokodil?); -- vous ne
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moeten apen en tracht dan ook al wat Fransch te
babbelen ; de deftigheid brengt zulks mede en dat is
plus chic, plus comme it faut. Alleenlijk is het aan
de taal niet, welke men spreekt, dat men een deftig
man erkent, maar wel aan de wijze op dewelke hij ze
spreekt.

Wij hebben, wel is waar, sedert eenige jaren veel
-op wettelijk gebied gewonnen; maar, — aarzelen wij
bij het yolk, in het dagelijksch
niet het te zeggen,
leven, hebben veel, veel verloren. Uiterlijk zijn wij
vooruitgegaan, loch de geesten worden meer en meer
verfranscht en verbasterd.
De grondrede van dezen treurigen en voor het
vaderland zoo gevaariijken toestand is enkel in de
verfransching der familie, in de verfransching van het
onderwijs te zoeken.
De familie, bij de hooge burgerij, is verfranscht
omdat de vrouw, omdat de moeder heel en al op haar
Fransch wil leven. Het tegenovergestelde zou zelfs
onuiLlegbaar wezen . De kostscholen zijn tot dus
\'erre verfranscht dat het eene zeldzaamheid is een
twintigjarig meisje te ontmoeten hetwelk eenigzins in het
ViaamsL:h geoefend is. De gebeden leert men in 't Fransch;
op duizend jufvrouwen vindt men er geene twee, die
een Vlaamsch gebedenboek beziiten ; de voorbereiding tot
de Eerste Communie geschiedt uitsluitelijk in 't Fransch
dit is zelfs de voornaamste reden voor de welke de Eerste
Communie in de kostschool gedaan wordt (i). Overigens,
sortez pas dehots ; vtnez avec; — ce monsieur a eu un examen
(eczema) a la jambe; — tous les femmes liberaux ont de I'esprit. Voor
zulk Fransch heett men te Parijs eenen taalman noodig.
i) Het dochtertje van den kleinen burger, in 't Vlaamsch
opgebracht, verstaat heel weinig aan den Franschen Catechismus;
niettegenstaande bereidt men het kind tot de Eerste Communfe
in eene taal, welke haar bijna onbekend is. Men ziet dat door
deze verfransching zelfs de grootste godsdienstige belangen in de
kostscholen verwaarloosd word n.
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zijne Eerste Communie doers in de parochie, dat ware
te gemeen : goed voor arme kinderen ! Ik haal die
feiten aan, gedwongen door de innige overtuiging dat
door het afschaffen van den Franschen Catechismus en door
het terugkomen tot het oud en eenig christelijk gebruik :
.de Eerste Communie in de parochie te volbrengen, — er
een reuzenstap tot de vervlaamsching van het Vlaamsche
yolk gedaan zou zijn. En hoe onchristelijk ook, de
kinderen reeds van hunne jongste jaren of in armen
ien rijken te verdeelen ! Wenschen wij dat de geestelijke
.overheid weldra een einde stelle aan dit ergerlijk misbruik I
Men hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat
eene vreemde taal door de taal, Welke men het best
kent, aangeleerd moet worden. Dit pxdagogisch stelsel
is te eenvoudig : in de meisjeskostscholen — en ook
in zekere jongensscholen, — heeft men jets beters
uitgevonden, jets in Belgie alleen bekend : aan Vlaamsche
kinderen leers men het Vlaamsch bij middel van het
Fransch ! ! ! Nog meer : de meisjes moeten heel en al
ontvlaamscht worden : de vaderlandsche geschiedenis
is een nevenvak, en wordt in vele gestichten vervangen
door de geschiedenis van Frankrijk ! ! !
Zulke vrouwen kunnen natuurlijk later niets dan
Fransche kinderen opkweeken. En daar het nu Loch
,eigenlijk de vrouw is, die bet karakter van de maatschappij vormt, zoo kan men Licht begrijpen hoe diep
ons arm Vlaamsch yolk door de slechte en onvaderlandsche opvoeding verbasterd wordt !
Met het jongensonderwijs staat het al niet veel
‘beter gesteld. Gedurende de eerste jaren hebben de
kinderen van rijke ouders ten hoogste eenige Vlaamsche
woorden uit den mond der kindermeiden geleerd, 7-- \\Tel
te verstaan indien eene verfranschte moeder zulks ook
niet verboden heeft, — en daar het de rijken zijn, die
,den loon geven, zoo wordt overal, ook in de scholen,
het Fransch als de hoofdtaal aangenomen.
In de colleges worden al de vakken in 't Fransch
cnderwezen, alhoewel de meerderheid der kinderen het
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Vlaamsch beter dan het Fransch verstaat.. Tot hoeverre
.zulke leerwijze tot de geestesontwikkeling hij moet
dragen, is licht te begrijpen. Dat men het beproeve de
vakken in de volkstaal, in de taal het best door de
ieerhngen gekend, te onderwijzen, en na weinige jaren
zal men zoo niet meer te klagen hebben over het
-verval der humaniora ! (I)
« Het is wonderbaar, zegde heel juist senator van
Ockerhout, in de zitting van 30 sten Mei 1883, dat men
kan aarzelen over de taal, welke in Vlaanderen de
taal van het onderwijs moet zijn. Het is wonderbaar
,dat men in een vrij land, in de wet eene v\aarborg te
zoeken heeft opdat de volkstaal de schooltaal zou wczen. »
Ja, dat is wonderbaar, het is zelfs strijdig met al de
rechten van een vrij , y olk, met de eenvoudigste beginselen der pxdagogie, en het heeft tot natuurlijk gevolg
dat de leerlingen op het einde hunner humaniora
noch in 't Vlaamsch noch in 't Fransch behoorlijk
geoefend zijn, want het woord van Goethe a die zijne
reigene taal niet kent, kent oak niets van de andere »
blijft altiid vvaar ; maar als wij Vlamingen vragen dat
men in de humaniora het eenig natuurlijk stelsel aan
zou nemen, dan noemt men ons in zekere verfranschte
bladen a des flamingants intransigeants a outrance »,
dari beweert men dat onze vraag strijdig is met onze grond-wettelijke instellingen !

Het wijzigend voorstel van den beer Coremans had
Moor doel den treurigen toestand, lien wij daareven schetsten, eenigszins te verbeteren. De oprecht Vlaamschgezinde
volksvertegenwoordiger dacht dat men heden niets gun(1) De heer Buls zegde heel juist in de zitting van 3o' n November 1886 (Ann. parl. bl. loo) : it est absolument antipedagogigue, it est absurde de parley a un enfant une langue qu'il ne
comprend pas et de lui Bonner un enseignement auquel it n'entend
rien. »
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stiger kon doen dan te vorderen dat het beginsel der
wet van 1883 ook aan de vrije gestichten toegepast
zou worden. Men kon, ik neem het heel wel aan,
denken dat dit middel niet het juiste was; maar
waarover geen verschil van meening is, waarover
men het alien eens moest zijn, was het feit dat er iet&
te doen was om te bewerken dat de toekomende advokaten, geneesheeren, notarissen, rechters en wat meer,
in de Vlaamsche gewesten bekwaam zouden zijn bun,
ambt met grondige kennis der volkstaal te bekleeden.
Bij deze overtuiging was men gedwongen, om de ware
belangen van het yolk voor te staan en den vooruitgang
der studien te bevorderen, indien met het voorstel van
den beer Coremans niet wilde aannemen, een anderen
maatregel te zoeken. Had men het ingangsexamen
gestemd, zoo zou men, bij voorbeeld, van de Vlaamsche
studenten een Vlaamsch opstel kunnen vergen hebben;
maar nu het getuigschrift dit examen vervangt, zoo zou
men ten minste moeten aangenomen hebben dat de
bestuurder er op te verklaren had of de leerling het
Vlaamsch machtig was of niet. Want indien de leerling in
de humaniora het Vlaamsch niet grondig bestudeerd heett,
is hij niet bekwaam Vlaamsche leergangen op de hoogeschool met vrucht te volgen. De eenigste paadagogische
redelijke doenwijze schijnt mij de volgende : men moet
eerst een stelsel beramen opdat de Vlaamsche student
zijne taal machtig weze vooraleer hij de hoogeschool
binnentreedt.
En op de hoogescholen zouden dan zekere vakken
ook in 't Vlaamsch onderwezen moeten worden. Op die
manier wend het voortreffelijk gedacht mogelijk en uitvoerbaar dat het Hoofdbestuur van het Davidsfonds thans als
platform aanneemt, en waarbij van alle toekomende ambtenadrs in de - Vlaamsche deelen van het land, zoo
bestuurlijke als rechterlijke, de kennis van het Vlaamsch
zal geeischt worden. Om daartoe te geraken moet men
dan ook vorderen dat voor de ambten, welke een
diploma veronderstellen, het examen gedeeltelijk — voor
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vakken door de wet vastgesteld — in het Vlaamsch
afgelegd zou worden.
Maar in plaats van Coremans' voorstel te stemmen of
het te wijzigen, heeft men zich vergenoegd het te bestreden
in de zitting van 23 n December, en . het te verwerpen,
niettegenstaande gansch Vlaamsch Belgie honderden vertoogschriften naar de Kamer gestuurd had om er de
stemming van te vragen. .
Men heeft zelfs bet wijzigend voorstel van den heer
Begerem verworpen dat vroeg het examen van eenige
vakken in bet Vlaamsch te mogen afleggen, loch, het
is waar, vele tegenstemmers hebben het slechts ult liefde
voor het Vlaamsch gedaan , vreezende daardoor een
algemeen recht re beperken (I).

In de beraadslagingen der middensectie was bet
voorstel van den beer Coremans verworpen geworden, niet
omdat men het als ongrondwettelijk beschouvvde, maar
omdat men van gedacht was dat de zaak in eene wet
over de examens van het hooger onderwijs niet toevallig
besproken kon worden (2).
In de zitting der Kamer van 2 3 sten December
werd het voorstel door den beer Minister De Voider
en door den beer Woeste bestreden. Nevens de H H.
Coremans en Vanden Bemden trad ook de beer Helleputte op om het krachtdadig te ondersteunen.
Onrechtstreeks, zegde de achtbare Minister, verplichten wij de Vlamingen zich in 't Vlaamsch te
oefenen ; wij schrijven een Vlaamsch leerstelsel voor
aan de vrije scholen ; wij dwingen de ouders aan
hunne kinderen een Vlaamsch onderwijs te doen geven.
Heel juist. Alleenlijk schijnen deze redens niet
(I) Die heeren weten dus niet dat zulks nog verboden is
geweest door de middenju . y, en in 1889, door de Faculteit van
Gent, aan den heer Willems. student bij de Hoogeschool aldaar.
(2) Zie het verslag van den H. Delcour, bl. 19 en 2 1 .
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voldoende om het voorstel te verwerpen. Geene wet
zonder eenigen dwang; altoos bevat zij eene zekere
beperking der volkomene vrijheid, en de wetgever
heeft slechts in te zien of door dezen dwang, door deze
beperking onze grondwettelijke, instellingen niet gekrenkt
worden.
Het Vlaamsch is reeds als verplichtend vak voor
de Vlaamsche athenea door art. 22 der wet van r Juni
1850 over het middelbaar order wijs aangeduid, en deze
bepaling is vernieuwd en versterkt door de wet van
1883. De vrije gestichten kunnen hun programma naar
goeddunken opstellen., zij behouden de vrije keus der
leerboeken en der leerwijzen ; zij kunnen zelfs bepalen
welke vakken zij in het Vlaarnsch zullen onderwijzen.
Maar daar de wet aan de colleges een recht toestaat,
hetwelk hun niet noodzakelijk erkend moet worden,
hetwelk Been natuurlijk gevolg der vrijheid van onderwijs is : getuigschriften aan hunne leerlingen afleveren
zonder welke het aan dezen niet geoorloofd zou zijn
zich voor de examens der hoogeschool aan te bieden, —
kan de wetgever ook zijue voorwaarden tot he: uitoefenen van dit recht bepalen. Ook heeft de Minister
aan te duiden welke vakken ten minste onderwezen
moeten worden om een geldig getuigschrift te kunnen
onderteekenen. Door het feit zelf, dat men een recht
toekent; heeft men ook het recht zekere voorwaarden
daartoe voor te schri)ven.
De vrijheid- der ouders is niet min wettelijk beperkt.
Men dwingt den varier niet jets te doen, maar wil
hij dat zijn kind een getuigschrift van humaniora bekome,
zoo moet dit kind aan zekere bepalingen voldoen. De
minister heeft aan de ouders met te vragen of het
hun bevalt dat hunne zonen in Grieksch, Latijn of
Wiskunde onderricht worden de toestemming der ouders
moet bier niet bekomen noch gevraagd worden. Zij
kunnen er zich niet tegen vcrzetten willen zij het
programma door hunne kinderen niet laten volgen,
zoo moeten deze zich maar op jets anders toeleggen
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tan op de studie der humaniora. De reden ervan is
oogst eenvoudig. De minister is overtuigd, bij vooreeld, dat zonder kennis van Grieksch, Latijn of Wisunde, de hoogere studi&I niet begonnen kunnen vvorden ;
et is dan zijne plicht deze kennissen te vergers voor
at men den student aan eene hoogeschool aanneme.
De wet heeft aan den Minister het recht erkend
;n minimum van het programma der humaniora vast
stellen, hoe zou dan de wetgever zelf dit recht niet
2,zitten? Indien nu de wetgever de innige overtiging heeft dat geen man, hoe geleerd ook, geen
;kwaam geneesheer, rechter, notaris of wat anders ook
Vlaanderen kan wezen zonder de volkstaal grondig
eester te zijn, zoo kan men hem het recht niet be'isten de noodige maatregels te nemen om van het
;staan dezer noodig geachte kennis op eene zekere
ijze de overtuiging te bekomen. Niemand is gedwonn in Vlaanderen notaris of geneesheer te worden ;
aar wil men het daartoe noodig diploma bekomen
o moet men de voorwaarden door de wet voorgeEireven, vervullen. Dat deze voorwaarden, nu de kennis
n het Vlaamsch, op Welke wijze ook, of die van het
tarieel recht of van de ontleedkunde vragen, daardoor
)rdt de vrijheid van onderwijs niet meer dan de
jheid der ouders gekrenkt.
Het was op grondwettelijk gebied dat de beer Woeste
: voorstel bekampte. Zijns dunkens was het strijdig,
met de vrijheid van onderwijs en met de taalvrijheid.
Rechtstreeks, zegde hij, mag men niets aan de vrijetolen opdringen, en wat niet rechtstreeks mag geLieden, is men ook niet geoorloofd onrechtstreeks te
.deren. Rechtstreeks heeft de wetgever niet meer dan
minister het recht een programma aan de vrije
leges voor te schrijven, noch te verbieden een colleget humaniora te openen zonder dit programma te
gen : dit is onbetwistbaar. Maar wanneer de weter aan de colleges een recht toestaat, hetwelk geen
)dwendlg gevolg van art. 17 is, zoo blijft hij vrij,

138

HET VLAAMSCH IN DE KAMERS.

zekere bepalingen voor te schrijven, gelijk wij het daareven bewezen hebben. De beer Helleputte heeft in dien
zin de redeneering van den beer Woeste op de klaarste
wijze wederlegd, en onze achtbare Leuvensche collega
is toch wel de juist geplaatste man om te weten wat
met de vrijheid van onderwijs strijdig is. Het staat
aan de Leuvensche hoogeschool vrij haar programma
naar believen op te stellen ; maar wil zij wettelijke
diplomas afleveren, zoo moet haar programma ten minste
al de vakken bevatten welke door de wet voorgeschreven worden (r). En nooit heeft de hoogeschool van
Leuven jets gedaan om zich daar tegen te verzetten.
De Neer Woeste beweerde ook dat de taalvrijheid
door de wijziging van den beer Coremans geschonden was
want, zegde hij, art. 23 laat ons toe het gebruik der
talen slechts te regelen voor akten der openbare overheid
en voor rechterlijke zaken. En heel zijne redevoering
komt er op uit, trachten te bewijzen dat het onderteakenen van een getuigschrift van vol-ledige humaniora
Been akt van openbare overheid is.
Wij hebben; zegde hij, het programma, op taalgebiei, voor de Athenaea in 1883 kunnen regelen omdat
het vaststellen van het programma van eene staatsschool een akt van openbare overheid is ; wij kunnen
de programmas der examens zelfs in de vrije hoogescholen voorschrijven, omdat de diplomas, door deze
hoogescholen afgeleverd,, wettelijke gevolgen hebben. De
getuigschriften van humaniora kunnen niet als akten
van openbare overheid aanzien worden, want zij hebben
,geene wettelijke gevolgen. Dit schijnt niet juist : ware
het zoo, hoe, zou men het recht hebben enkel toe te
laten die getuigschriften of te leveren na de overtuiging
bekomen te hebben dat ten ni i n ste een zeker getal
door den minister aangeduide vakken onderwezen zijn
geweest? Dit zou dan strijdig moeten wezen met de

(i) Art. 29, 33 en 36 van bet wetsontwerp.
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vrijheid van onderwijs. Indien men niet eene zekere
openbare mach: aan de privaatbestuurders toekent, hoe
kan de regeering dan het recht hebben zich het opstellen van een zeker deel der programmas der humaniora aan te trekkers? Men verstaat moeilijk hoe men
Ran beweren dat het afleveren der getuigschriften geen
akt van openbare overhead is. Is zulks slechts eene private
:zaak? Is dat zoo, waarom wordt er dan van die getuig:schriften in de wet gesproken? Zij hebben juist dezelfde
wettelijke uitwerking als de diplomas, want zonder ge-tuigschrift kan men tot geen academisch examen aan-genomen worden. Weigert een bestuurder het certificaat,
,zoo wel hij eenen jongeling zijne hoogere studien te
beginnen en hij belet hem zulks„ krachtens de wet.
De bewijsvoering van den heer Woeste bestaat slechts
tit schoonschijnende voorwendsels, die met de klare
beteekenis der art. 17 en 23 niets gemeens hebben : wij
:kunnen er enkel byzantijnsche spitsvondigheden in zien,
welke met al hunne fijnheid voor het gezond verstand
'van het Vlaamsche yolk niet vatbaar zijn.
De studiewijze is vrij gelaten, en men is geoorloofd
:zoo wel te verlangen dat eenige vakken in 't Vlaamsch
onderwezen zullen worden, als men het recht heeft de
kennis van de pandekten of van het burgerlijk wetboek
van den toekomenden advocaat te vorderen.
Is onze deiikwijze strijdig met de art. 17 en 23
der grondwet, zoo moet men het uitmuntend voorstel
-van den heer Helleputte nog voor veel ongrondwettelijker
,aanzien. Het laat echter de keus niet over de vakken
in 't Vlaamsch aan eene hoogeschool te onderwezen,
maar wijst duidelijk op het strafrecht. Een wettelijk
onderscheid maken tusschen eene ondervraging, die in
Vlaamsch moet geschieden, en een getuigschritt hetwelk
beweert dat de drager bekwaam is in 't Vlaamsch op
,eene ondervraging te antwoorden, zou zelfs geeil schijn
van gegrondheid bezitten, verre van als ernstig beschouwd
te kunnen worden.
Zou de heer Woeste dit voorstel nu ook in name
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der vrijheid willen bestrijden ? Dit zou tot een hoogst
aardig gevolg leiden. Men heeft behoefte aan rechters,
die de volkstaal machtig zijn; maar krachtens de'
grondwet bezit de regeering het recht niet, deze kennis
van de rechters te eischen. In andere woorden, krachtens de grondwet zou een goed rechtswezen in Vlaanderen onmogelijk zijn I Dat zijn de dwalingen, tot welke de
grondwettelijke begrippen des heeren Woeste ons zouden
leiden; want ik herhaal het, het is onmogelijk met den
heer Woeste staande te houden dat het afleveren yam
een getuigschrift geen wettelijk uitwerksel te weeg brengt.

Na al de bedenkingen, welke wij over het be-kwaamheidsexamen en het Vlaamsch in 't onderwijs
geopperd hebben, kunnen wij ten slotte, wat het
graduaat betreft, slechts den wensch uitdrukken dat de
Senaat, ingelicht door de beraadslagingen der Kamer
en bij betere kennis dor zaak, het ingangsexamen invoere.
Wat onze Vlaamsche belangen aangaat , zoo
kunnen wij niet krachtig genoeg al de oprechte Vlamingen aansporen alles in 't werk te stellen, opdat
men het meisjes- en jongensonderwijs vervlaamsche.
Gelukt men daarin, zoo kan men de Vlaamsche zaak
als grootendeels opgelost aanzien.
En wat de thans besprokene wet aangaat, wij meenen
dat wij eenen grooten stap nader , ons doel zouden
komen wilde men de volgende bepalingen er in lasschen
ART. 6. van het wetsontwerp (indien men een bekwaamheidsexamen in de Senaat stemt) : De leerlingen, die wenschen
later tot een openbaar ambt in de Vlaamsche gewesten benoemd
te kunnen worden, Tullen verplicht Tzjn een Vlaamsch opstel te
schrijven. Vergenoegt men zich met het getuigschrift door de
Kamer gestemd, zoo zou art. 6 in den volgenden zin gewijzigd
moeten worden : V oor ,de leerlingen, die wenschen later tot een
openbaar ambt in de Vlaamsche gewesten benoemd te kunnen
worden, 'al het getuigschrift moeten vermelden dat de leerling
de Vlaamsche taal grondig bestudeerd heeft en dat h& in staat
is de,re taal nauwkeurig te schrifven en re spreken.
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ART. 6 bis — Het ingangsexamen der ingenieurs behelst, nevens
eene ondervraging over 't Fransch, eene ondervraging over
't Vlaamsch voor de leerlingen, die later als staatsingenieur of
staatsconducteur benoemd Touden willen worden.
ART. 11. — Het examen, te onderstaan door de leerlingen die
geen getuigschrift bezitten, zou de volgende bepaling moeten bevatten : de recipiendarissen die lvenschen later tot een openbaar ambt
in de Vlaamsche gewesten benoemd te kunnen worden, Tullen
verplicht Tijn een Vlaamsch opstel te maken.
Door deze maatregels zouden al de Vlaamsche studenten het
Vlaamsch in de humaniora grondig moeten leeren, om zeker te
zijn dat later de onwetendheid der volkstaal geen hinderpaal tot
eene staatsbenoeming zou wezen. Het is natuurlijk in de humaniora en niet op de hoogeschool, dat ze de taal moeten leeren.
Indien ze de taal niet kennen, is het hun onmogelijk op de boogeschool Vlaamsche leergangen met vrucht te volgen. Wat de
ingenieurs betreft, denk ik, dat het zelfs voor de ingenieurs der
mijnen noodig is de kennis van het Vlaamsch te bezitten. Eenieder weet dat in de Waalsche provincien dvizenden Vlaamsche
werklieden arbeiden, welke het Fransch niet aanleeren zij
leeren ten hoogste een weinig Waalsch spreken, — en wanneer
een staatsingenieur een onderzoek over eene mijnramp, of over
lets anders te doen heeft, is bet voor hem van het grootste nut
den werkman in zijne eigene taal te kunnen ondervragen.
ART. 28. — De leerlingen Tullen hun examen voor de faculteiten
der hoogescholen der Vlaamsche gewesten en voor de middenjury
in het Vlaamsch kunnen afleggen, indien Tij het verlangen.
ART. 44. — Degenen deivelke in Vlaanderen tot een openbaar ambt benoemd wenschen te worden, moeten op hun diploma
het bewijs hebben, dat Tij het Vlaamsch machtig Tijn krachtens
de art. 6, 6bis of i 1, en dat Tij over de volgende vakken in
't Vlaamsch geantwoord hebben : (1)
Voor Welk -ambt ook , tot hetwelk het beTitten van een
diploma van candidaat in wijsbegeerte en letteren geeischt wordt:
de geschiedenis der Nederlandschc letterkunde.
Ik bedoel hier zekere ambten, voor welke een diploma van doctor
in wijsbegeerte of in de rechten als een titel tot benoeming aanschouwd
wordt : alzoo de archivarissen, de boekbewaarders, de ambtenaren
van het hooger middenbestuur en van de provinciale besturen.
Voor de doctors in wijsbegeerte en letteren, die benoemd
willen worden, als leeraars van geschiedenis of van Germaansche . talen in een athenaeum der Vlaamsche gewesten, Tal het
diploma het bewijs moeten leveren, dat Tij gedeeltelijk hun examen
in 't Vlaamsch onderstaan hebben en dat hunne verhandeling of
dissertatie in 't Vlaamsch geschreven zs geweest.

(I) Uitbreiding van het voorstel van den H. Helleputte.
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Dit is bet natuurlijk gevolg van de wet van 1883.
Om tot een rechterlijk ambt benoemd te worden, dal de recipiendaris over het strafrecht en over de strafrechtspleging in
't Vlaamsch ondervraagd moeten worden.
Om notaris benoemd le worden Tal de candidaat-notaris moeten
het bewijs leveren dat hij op Tijit examen twee akten in 't Vlaamsch
opgesteld heeft
De ingenieurs en conducteurs 'ullen op hun eindexamen eene
ylaamsche ondervraging moeten onderstaan.
DeTe bepalingen Tullen toepasselijk- Tzjn te beginnen van 1895, maar
niet aan hen, welke hun diploma voor dit tijdstip bekomen hebben.

Met deze bepalingen die zeer eenvoudig zijn, denk
ik, dat men na weinige jaren in Vlaanderen bijna geene
ambtenaren meer zou aantreffen, die de volkstaal onmachtig zouden wezen,
Wij zegden hooger dat het Davidsfonds besloten
heeft aan de Kamers een verzoekschrift te zenden om
aan den wetgever te vragen, dat hij de noodige maatregelen neme opdat slechts degenen, welke de volkstaal
machtig zijn, in de Vlaarnsche gewesten benoemd zouden
kunnen worden tot gelijk welk ambt. Uit goede bron vernemen wij zelfs, dat verkleefde en invloedrijke volksvertegenwoordigers het op zich genomen hebben dit gedacht
bid te treden, ja het zelfs als wetsvoorstel neer te leggen.
Daar dit breede voorstel, dat onze zaak bijna
geheel zal oplossen, vermits die welke uit genegenheid en vaderlandsliefde onze taal niet willen aanleeren, het dan zullen doen uit belang en noodzakelijkheid, daar dit voorstel, zeg ik, ook ambten betreft
waartoe geen academisch' examen vereischt wordt, zal
het een voorstel op zich zelf moeten uitmaken en bijgevolg
in de huidige bespreking niet te berde kunnen komen.
In afwachting van die heilzame werking, waar het
Davidsfonds zi)nen naam voor altijd zal aanhechten,
zou men Loch, op afrekening, nu reeds kunnen stemmen hetgeen in verband staat met, de besprokene wet
op het hooger onderwijs, en hetwelk ik in de hiervoren
opgegeven bepalingen samengetrok ken heb.
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NASCHRIFT.
Deze studie was reeds afgemaakt en ten deele gedrukt
wanneer de beraadslagingen der Kamer over het artikel 44
, ons toekwamen. (Zitting van 3o Januari.)
De achtbare Heer Minister stelde voor het amendement
van den H. Helleputte te wijzigen als volgt :
« Te beginnen van 1 Januari 1895 zal niemand tot een
rechterlijk ambt, — de benoemingen voor de handelsrechtbanken uitgezonderd, — in de provincien Oost- en Westvlaanderen, Antwerpen of Limburg of in het Arrondissement
Leuven benoemd kunnen worden, indien hij door een examen niet bewijst dat hij in staat is, voor wat het gebruik
der Vlaamsche taal in strafrechtszaken betreft, zich naar de
bepalingen der wet van 3 Mei 1889 te gedragen.
« Te beginnen van I Januari 1895 zal niemand als vrederechter of als griffier van een vredegerecht in het arrondissement Brussel benoemd kunnen worden, indien hij aan
de proef in bovenstaanden paragraaph vermeld niet voldaan.
heeft. »
D4' Heer Lippens op zijne beurt volledigde het voorstel
van het Gouvernement en dit van den heer Colaert, op de
volgende wijze :
« Te beginnen van I Januari 1895 zal niemand als notaris in de zelfde provincien benoemd kunnen worden, indien
hij door een examen het bewijs niet levert dat hij bekwaam
is in de uitoefening van zijn ambt de Vlaamsche taal te
bezigen. »
De twee voorstellen werden aangenomen. met 58 stemmen tegen 19 en 3 onthoudingen.
Door deze stemming is er reeds aan twee van onze
wenschen voldaan; de Heer Minister heeft ook op zich geno, men te onderzoeken op welke wijze men het best aan de
recipiendarissen het recht zal kunnen toekennen hun examen
heel en al in 't Vlaamsch afteleggen. De heer Van Cleemputte heeft het te recht aangetoond, en onze persoonlijke
ondervinding leert het ons dagelijks, dat vele studenten hun
examen gemakkelijker in hunne moedertaal zouden afleggen.
Wij wenschen dat men in de tweede stemming tot een
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aannemelijk besluit daarover kome, en dat men ook niet
vergete van de toekomstige leeraars van geschiedenis en
Germaansche talen in de Vlaamsche athena te vorderen,
dat zij gedeeltelijk in het Vlaamsch hun examen afleggen.
Dit is het eenigste middel om door het doctoraat der wijsbegeerte en letteren de tegenwoordige Vlaamsche normaalschool der Gentsche Universiteit te vervangen, en de wet
van 1883, over het vervlaamschen van het middelbaar anderwijs, ten voile toetepasseti.
Alhoewel dankbaar en tevreden over het gestemde,
betreuren wij toch dat nevens het voorstel van den heer
Minister over art. 44, er niet gestemd is geworden over dat,
breeder en meer volledig, van de heeren De Smet, Begerern
en Vercruyssen, en waardoor de kennis van het Vlaamsch
ook geeischt werd van de toekomstige rechters bij de rechtbank van eersten aanleg te Brussel.
Daar meer dan ergens was die verplichting noodzakelijk,
want in het algemeen zijn balie en rechters er van top tot
teen verfranscht. Zij gaan te werk joist of zij niet te Brussel,
in Brabant, maar wel te Parijs in ambt en bediening waren,.
zooals het nog onlangs bewezen is door het tergend feit-Jo sson.
Overigens waarom de talrijke Vlamingen van dat arrondissement op minderen voet gesteld dan elders .. ? En wat moet
er gebeuren als er een te recht zal staan, het Fransch onmachtig, zooals er daar met honderd duizenden te vinden zijn...? (I)
Ons steunende op recht en rede, op billijkheid en noodzakelijkheid, zijn wij overtuigd dat men bij de tweede stemming het voorstel van den beer Minister zal volledigen in
den zin van het uitmuntend en ruimer amendement onzerGentsche Volksvertegenwoordigers, am wier moed, beleid
en vlaamschgezindheid wij bier hun, evenals aan de heeren
Coremans en Helleputte, dank en hulde zeggen.
Gent.

A. DE CEULENEER, hoogleeraar.

(I) Volgens den beer Janson zijn er te' Brussel en voorgeborchten
alleen, 336,766 personen die enkel Vlaamsch spreken, 107,401 Frans&
alleen en 130,164 de beide talen. (Ann. parl. 503.)

DE EEREGRAVEN
VAN

JAN-FRANS W1LLEMS
EN VAN

KAREL-LODEIAT IJK LEDEGANCK
TE ST.-AMANDSBERG.

EN Noord-Nederlandsch letterkundige, tijdelijk
in Vlaanderen gevestigd, had verleden jaar een
bezoek afgelegd aan de graven van de beide
beroemde mannen, wier naam ten hoofde van deze regelen
geschreven is, en was van St.-Amandsberg teruggekomen
met benepen hart, ja, met verontwaardiging over den
ierbarmelijken toestand, in welken hij het gedenkteeken
ter eere van den Vader der Vlaamsche beweging en van
den onsterfelijken Zanger der Drie Zustersteden had.
aangetroffen. VOor hem hadden vereerders van het onvergetelijke tweetal uit Gent diezelfde stemming op den grafheuvel opgedaan, en zelfs meer dan eens, in de Vlaamsche Wacht, vergissen wij ons niet, hunne verwondering
en spijt uitgedrukt dat het huidige geslacht zoo weinig
eerbied voor zijne groote mannen betoont, dat het de
voor hen opgerichte eereteekens laat vergaan. De beer
BECHGER — de naam van den hooger bedoelden NoordNederlandschen schrijver moet niet verzwegen zijn —
stelde de hem bekende Gentsche vrienden voor, pogingen
.aan te wenden om de graven behoorlijk te doers herstellen,
en gaf daartoe, als eerste bijdrage, de som van 5o franken.
Zijn voorstel vond in den kring zijner bekenden
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alhier onmiddellijk weerklank, gelijk men kan denken;
maar alvorens de hdnd aan het werk te slaan was 't noodig de eigenaars der beide gedenkteekenen te kennen,
of liever, hun de eer der herstelling te laten.
Er was dus te onderzoeken door wie en hoe de
graven tot stand waren gekomen.
WILLEMS overleed den 24 Juni 1846, na eenen aanval van beroerte. Wij herinneren ons nog, hoe jong wij
toen ook waren, met hoeveel deelneming de Gentsche dagbladen, vooral de GaTette van Gent (ongetwijfeld - ook de
andere bladen van Vlaamsch Belgi) de droeve tijding van
dit plotseling, eilaas ! veel te vroegtijdig afsterven aan
hunne Lezers mededeelden. « Willems is dood ! » was
de titel van een diet- bladen, door dezen korten uitroep
genoeg de uitgestrektheid te kennen gevende van het verlies,
dat de Vlaamsche beweging niet alleen, maar de Letterkunde en de Wetenschap hadden ondergaan. Nauwelijks
was, in tegenwoordigheid van de voornaamste kampers
voor het Vlaamsche recht, het lijk aan de aarde toevertrouwd, of er ontstond eQne Commissie, die zich
ter take .stelde gelden in te zamelen om aan de nagedachtenis van WILLEMS een duurzaam gedenkteeken
toe te wijden. Leden dier Com missie waren de heeren
CORNELISSEN, SERRURE, SNELLAERT,

P.

DE DECKER (1)

en baron J. DE SAINT-GENOIS.
Dat de oproep dier manners ; niet enkel gekend als
vrienden van den afgestorvene, maar gewaardeerd en
vereerd als voorstanders van het recht der Vlamingen, alom bijval , vond, hoeft niet gezegd ; het duurde
niet lang en het kostte niet veel moeite om de som,
noodig tot verwezenlijking van het doel, bijeen te
krijgen.
Een Gentsch kunstenaar, TH. CANNEEL, leverde
het plan voor het eeregraf, welks uitvoering werd toevertrouwd aan L. SERRURE, bouwkundige te Antwerpen,
ledereen, die St.-Amandsberg heeft bezocht — en welke

(i) Het geleerde lid der Koninklijke Belgische Acadernie van
Schoone Kunsten, Letteren en Wetenschappen, nog in leven.
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beoefenaar der Vlaamsche letteren, welke kampioen voor
onze zaak heeft de bedevaart daarheen niet gedaan?
kent het gedenkteeken, bestaande uit vier zware bijeen-

voLLE.41,g,
arE /:ctiennur rf,h2A-urr 17133
,,T,E

2C .1NrY 1844:

gevoegde arduinen kolommen, rustend op een breed voetstuk, ter hoogte van 18 voet (zonder het er bovenstaande
kruis) statig en indrukwekkend zich verheffend op het
hoogste punt van den heuvel.

148 DE EEREGRAVEN VAN JAN-FRANS WILLEMS

Het opschrift is kort, gelijk voor alle groote mannen client te zijn, opdat de wandelaar het gemakkelijk
-in 't geheugen kunne printers. Aan den eenen kant, op
eene der vier witmarmeren platen van het onderdeel,
de herinnering van WILLEMS ' geboorte en overlijden ;
.aan den anderen kant het vers
DIT GRAF BEWAART ZIJN ASCH, HET VADERLAND ZIJN NAAM.

Den 26 Juni 1848 werd het gedenkteeken met groote
plechtigheid onthuld. Onder de redenaren, die er het
woord voerden, noemen wij CONSCIENCE, SNELLAERT
,en CORNELISSEN.
De dichter LEDEGANCK stierf te Gent den 19 Maart
1847. Ook de mare van zijn verscheiden klonk in Vlaanderen als eene tijding van algemeene ramp. Korten tijd
te voren imtners had hij den lauwer der onsterfelijkheid gewonnen met zijne prachtige trilogie, en was hij
buiten Gent, onder andere te Antwerpen, het voorwerp
geweest der geestdriftige bewondering vanwege de beste
Vlaamsche kampers en schrijvers aldaar. Dat hem ook
eene eerzuil zou opgericht worden, en wel ter zijde
van WILLEMS — was de algemeene wensch.
Deze eerzuil kwam tot stand, dank aan de commissie, onmiddellijk na dichters afsterven met dat
Joel ingericht, en Welke bestond uit de heeren J. DE
BLOCK , hoogleeraar aan de Gentsche Floogeschool,
F. CLAEYS, substituut van den Procureur des Konings
en pi. ovinciaal opzichter voor het lager onderwijs,
FRANS RENS, F.-A. SNELLAERT en E. SOUDAN, kantonaal opzichter voor ' het lager onderwijs. Het gedenkteeken, ontworpen en uitgevoerd door den Antwerpschen
beeldhouwer J. VAN ARENDONCK (I), bestaat uit een
(I) Deze kunsten q ar is ook gBlast geweest met de uitvoering van
het gedenkteeken, dat door toedoen der Antwerpsche Vlamingen op
het kerkhof van Boekhout (prov. Antwerpen), werd opgericht. Dit
gedenkteeken bestaat uit het afbeeldsel van den geleerde op een
effen voetstuk en naast den Genius der Dichtkunst, die treurend
het hoofd over het beeld laat neerhellen. Het werd, is ons
geheugen goed, eenige jaren geleden hersteld.
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halfverheven beeldwerk, voorstellende Belgie, zittende op
-den Leeuw, treurende om het verlies, en in de beide
banden het afbeeldsel des dichters houdende. Een

Den Dichter
C. L. LEDEGANCK
Geboren te Eecloo, den 9 Nov 1805;
Overleden te Gent, den i() Maert 1847.
zijn naem leeft
Zijn stof rust
voort in Vlaemsele zangen.
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pijlenbundel zinspeelt op 's lands zinspreuk : « Eendracht baart macht »; op den achtergrond is de oude
bardenlier, Welker snaren gebroken zijn en die behangen
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is met eene kroon van onvergankelijke bloemen. Daarboven prijkt de ster, zinnebeeld der vereering van.
LEDEGANCK ' s schoone dichtgave.

Behalve de korte aaiiduiding van den geboorte- en
den sterfdag des dichters leest men er de kernige
spreuk :
ZIJN STOF RUST HIER, ZIJN NAAM LEEFT VOORT IN VLAAMSCHE ZANGEN.
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Pe onthulling van dat goed opgevatte, maar ongelukkiglijk al te platte kunstgewrocht geschiedde plechtig,
den 27 Augustus 1849, in bijwezen van de leden van
het eerste Taal- en Letterkundig Congres, op dat tijdstip
alhier gebouden. Het woord werd gevoerd namens de
gemeenten Eekloo en Zomergem, alsmede namens een
aantal Vlaamsche letterkringen. PR. VAN DUYSE improviseerde er een schoon gedicht.
Erbarmlijk — zegden wij in het begin van dit
artikel — was de toestand van beide eeregraven in
het afgeloopen jaar. Het onderdeel van WILLEMS'
gedenkstuk was gedeeltelijk uiteengevallen en bedreigd
met geheele vernieling ; het kruis waggelde op den top ;
de letters van het opschrift waren onleesbaar. Bewoners
van St.-Amandsberg hadden reeds verscheidene malen
hunne vrees voor ongelukken uitgedrukt. Niemand zag
er naar om... Even erg stond het gedenkteeken van
LEDEGANCK : het bas-relief — ongelukkiglijk in Franschen steen — had door de guurheid des klimaatsveel geleden ; het arduinen voetstuk was gansch ult
den haak, gelijk het ijzeren hek, en het verguldsel der
letters afgesleten.
De pogingen, bij de bloedverwanten der beide
vereerde mannen gedaan om de gedenkteekenen onverwijid te doen herstellen, bleven zonder vrucht : de
eenen en de anderen gaven tot voorwendsel dat het
graf niet hun eigendom was en zij van niemand den
last hadden ontvangen om voor de herstelling te zorgen.
Wij zullen bier niet onderzoeken tot hoeverre zulk
antwoord, gegeven door eene begoede en door eene
schatrijke faniilie, strookt met den eerbied, dien elk
wensch aan de hem dierbare bloedverwanten verschuldigd_
blijft; strikt genomen, was de verontschuldiging der
kinderen van WILLEMS en der weduwe van LEDEGANCK
niet te berispen ; maar zij dachten er zeker niet aan,
toen zij hunnen brief schreven, dat het eeregraf van
PRUDENS VAN DUYSE, ook met het bedrag eener openbare inschrij-ing bekostigd, sedert 186o door de weduwe
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en de kinderen des gevierden Zangers niet alleen behoorlijk onderhouden en rein gehouden, maar met planters,
bloemen en kronen was versierd gebleven.
Toen de heer BECHGER met zijn voorstel eerst
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, en, nadat
deze hare onbevoegdheid had moeten erkennen, aan het
Davids-Fonds kwam aankloppen om de schuld te kwijten, Welke ieder opvolgend geslacht jegens WILLEMS
en LEDEGANCK te kwijten heeft, vond hij dadelijk
gehoor. De Gentsche afdeeling nam met liefde en toewijding de taak op zich.
Het valt ook in ons plan _ niet, te onderzoeken
om Welke reden het Willems-Fonds, dat den naam van
den Vader der Vlaamsche Beweging in zijn schuld
voert, zich om de te Gent algemeen gekende bouwvalligheid van het graf zijns patrons hoegenaamd . niet
bekommerde. Wel kon dit gedacht bij het Davids-Fonds
eens opgekomen zijn, doch er was voor hem Beene reden om
een oogenblik te aarzelen, vooruit te gaan. JAN-FRANS
WILLEMS toch toonde zich, geheel zijn leven, even
rechtzinnig en moedig christen als Vlaamschgezind. Zoo
bleek hij te zijn in zijne brieven aan katholieken en
protestanten ; zoo verklaarde hij luidop bij plechtige
gelegenheden. 't Was hij, die te Brussel den ii Februari
1844, op de algemeene vergadering der Belgische maatschappijen van Vlaamsche letteroefening, in eene gespierde
rede, den lof der godsdienstigheid sprak. Het woord
herinnerd hebbende van VAN KAMPEN : « De eerste
« eigenaardigheid, welke den Belg kenschetst, en die zich,
o door alle tijdperken der geschiedenis heen, bij hem
« werkzaam betoont, is godsdienstigheid (I), » voegde
WILLEMS er bij : « Zy (de godsdienstigheid) verdient
o de zuster onzer nationaliteit genoemd te worden ;
o want beide gingen steeds hand aen hand. By de
o Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel werden
« hare belangen niet voorby gezien. Dat mogen zy
(1) Redevoering over den geest der Nederlandsche letterkunde,
vergeleken met die van andere volken.
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niet. Van Jacob van Maerlant of tot den Antcc werpschen PAUWELS telt men eene lange reeks van,
o godsdienstige dichters, elkander opvolgenlyk afwisse,L
« lende en by de hand houdende, als zoo vele schakels
aen die lange keten, wier beide uitersten de dertiende
o en de negentiende eeuw aeriraken. Gedurende den
« byna tweehonderdjarigen staet van verstandelyke ellende,
« waer ons land in gedompeld lag sedert de dood van
Isabella-Clara-Eugenia, alswanneer alle liefde voor de
« letteren in Belgie uitgedoofd scheen, waren zy, benevens
« vader Cats, onze eenigste volksdichters. Vergeten wy
ook niet dat de Belgische geestelyken, gedurende de
cr Fransche overheersching, de eenigste openbare rede« naers by het Vlaemsche yolk geweest zyn. Zy waekten
« over het heiligdom der tael, gelyk voor het altaer« Gods ; die tael zat gevlugt onder de kruisbogen hun« ner tempels. De pleit-, de raedzael was voor haer
gesloten maer nimmer heeft men ze kennen beletten,
den gewyden kansel te beklimmen. Daer tartte zy,
by monde des predikers, den . trots der Fransche
cr koninghaters, den overmoed van eenen aertsgeweldenaer,
of zy sprak ons troost in 't hart by onuitstaenbaer« lyden, of zy zalfde met het woord der genade...
« Deze verkleefdheid aen het godsdienstige, myne heeren,
waermede een welopgevoed jongeling gewonelyk zyne
loopbaen intreedt, behoort voortdurend aen uwe
« gedichten en verhandelingen die warmtekracht by
te zetten, waerdoor de mensch tot hooger veredeling,
• rypt. De godsdienstigheid behoort by de Vlaemsche
« letterkunde voor te heerschen. »
Dit citaat zal niet te lang zijn, meenen wit, want
het doet geheel de stemming, de gezindI van den
eersten en nog altijd eenigen aanleider der Vlaamsche
Beweging onverbloemd kennen. }a, WILLEMS was
christen, katholiek, vriend der gc .stelijkheid, van welke
hij zekeren dag, na zijn wantr6uwen in de regeering
te hebben uitgedrukt, zegde « Al mijne hoop ligt nog
alleen in de geestelijkheid. Deze moet bij onze bevolEt
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king den dietschen geest opwekken, taal en zeden
herstellen.
Zoo ook word WILLEMS geschetst, een jaar na zijn ver-scheiden, in de plechtige jaartijksche zitting van de Maatschappij der Nederlandsclze Letterkunde te Leiden, namelijk
,den 17 Juni 1847. De voorzitter dezer geleerde vergadering,
MATHIJS SIEGENBEEK, met wien WILLEMS vele brieven
had gewisseld, met wien hij « door eene veeljarige vriend-schap verbonden » was geweest, legde van hem, onder
andere, de volgende getuigenis of « Hij was een
opregt christen, gehecht aan de leer der Kerk, waarin
hij was opgevoed. »
Waar wij met deze aanhalingen heen willen? Tot
niets anders dan tot de verklaring, dat wij, in zekeren
zin, begrijpen vvaarom de huidige bestuurders van het
Willeins-Fonds er niet hoog op gesteld konden zijn om
-de met het kruis versierde graftombe zijns patroons in
behoorlijken staat te laten brengen, en dat het DavidsFonds — gelijk WILLEMS Vlaamsch en Katholiek niet
alleen gerechtigd was de herstelling op zich te nemen,
maar ja, zedelijkerwijs zich daartoe verplicht mocht achten.
Tot voldoening van deskundigen is -het werk aan
-de beide praalgraven door den beer J. VAN AUTRYVE,
alhier, met zorg verricht, zoodat de Vlaming, die
_sours op den St.-Amandsheuvel bij het gebeente van de
beroemdste zijner schrijvers cooed en sterkte gaat
zoeken in den kamp, thans niet meer hoeft te blozen
wanneer hij de opschriften van beide gedenkteekenen
leest, en dat hij zijnen tijdgenooten niet langer het
verwijt moet geven, voor zijne verdienstelijkste manner
weinig anders over te, hebben dan..... woorden (i).
Wij sluiten 't zal ,niemand ergeren? — met
-een woord van dank aan het Hoofdbestuur en aan
de Gentsche Afdeeling van het Davids-Fonds.
D.
i) In de schaduw van WILLEMS' tombe rust Dr. SNELLAERT,
een ander man van groote verdiensten, wiens graf nog altijd door
-een eenvoudig houten kruiske is aangewezen. Bestaat de Commissie
nog, die de taak op zich heeft genomen dat graf te versieren met
een gedenkteeken, den geleerden en volstandigen Vlaamschen kamper waardig?

EERWEERDE HEER DE MONTE.
We cam.....
. ...... departing leave behind us
Footprints on the sands of time!
LONGFELLOW. Psalm of Life.
E. H. EMILE DE MONIE was te Roeselare geboren den 28 n van
llooimaand, 't mar 1846.
Hij studeerde in 't Klein Seminarie zijner geboortestad en bekwam de eerste plaats in Rhetorika.
Hij was opvolgentlijk leeraar der vierde latijnsche klas, der
tweede latijnsche klas in 't klein Seminarie van Roeselare, onderpastor van Sint Gillis te Brugge, en sedert 1883 leeraar van
.godschenst in 's Rijks Onderwijzeressenschole van Brugge.
Hij stierf den 3 11 van Nieuwjaarmaand • 1890 en wierd den 7
onder eenen grooten toeloop van vrienden en priesters begraven.
De priesters van 't Brugsche weten dat het een godvruchtige,
welsprekende priester was, in de kennis der godsgeleerdheid geleersd en gespoord.

Als leeraar was De Monie uitmuntend.
Hij deed zijne leerlingen studeren en beminnen. 't Is niet
genoeg voor de jougelingen, te blokken : zij moeten de weerde der
oude dichters, de schoonheid der Dietsche letteren gevoeleo. Zij
moeten liefhebberij bezitten voor kunde en geszhiedenis.
« 0, wat leerden wij daar Grieksch ! \Vat "smaakten wij daar
de geschiedenis1 Wat smaakten wij daar Vondel en Gezelle, o
riepen de leerlingen in dankbare bewondering uit.
Geen een leerling, die aanleg had, en een hest o:-n te gevoelen,
-die niet als blauwvoet uit die klas kwam.
Roeselare en voor een groot deel de klas van M. De Monie
waren de bakermat der herboren Vlaamsche Beweging.

De Monie was nog geschat onder zijne vrienden en gewezen
leerlingen als taalkenner.
't Was hij die de bijdrage schreef over Vlaamsche Taalkunde
in 't Belfort van November i886. Ze was geteekend X. Thielt, en
le wierd in den Vlaamscheri lande nog al veel besproken.
Hij behoorde tot de school van Bopp en Max Muller en
zijne lessen waren de idoorgronde inhoud der vergelijkende spraakkunst van Bopp. Daatin was hij van zijnen tijd. Nu zou hij natuurlijk reeds verouderd zijn.
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't Geen hij meest stud erde was het vraagstuk van de spelling der plaatsnamen : diesaangaande schreef hij merkwaardigeopstellen in Rond den Heerd van 't jaar '87.
Hij was ook volkomen thuis in de Middelnederlandsche taalkunde en schreef daarover zeer schoon in de Vlaamsche Vlagge.
Als kenner van de spraakkunst kon hij volgens de beginselen der Nederlandsche spraakleer al de ' zoogezeide eigenaardigheden der West-Vlaamsche School goed doen, zoo wel als M. Joos.
'Hij was vijand van de bastaardwoorden.

ii
De Monie en wrocht niet, riepen sommigen in Vlaanderen.
De waarheid is dat hij uit voorzichtigheid zijnen naam onderzijne opstellen niet en liet drukken.
In 1879 schreef hij een wonderschoon boeksken, dat bij onzen
uitgever gedrukt wierd : Hoe wij katholieken behooren school tehouden. Hij schreef verschillige opstellen over taal- en letterkunde
in de Vlaamsche Vlagge, in Rond den Heerd, in de Student. Hij
bezorgde de uitgave der brieven van Pater Vyncie, wiens boezemvriend hij was, en waarvan hij den laatsten bundel nu ging laten
drukken. Hij heeft den Biekorf helpen stichten.

Oordeelende dat het noodig was een enkel vak te verkiezen,
een enkel vraagstuk te doorgronden, was hij voornemens voortaan
al zijne krachten te besteden aan de geschiedenis der Vlamingen,
in den vreemde, en voornamentlijk der Vlaamsche zendelingen,
voortreffelijk onderwerp dat een andere werker zal opnemen.

De Monie was schrijver. Hoe vloeiencl_ en hoe rijk was de
Dietsche iienne onder zijne handen! Niemand, na Gezelle, die ze
in West-Vlaanderen met zooveel gemak hanteerde. Dat is misschien nieuws voor velen : geen een zijner trouwe vrienden
aleventwel en zal mij tegenspreken.

4
Vaarwel, dierbare vriend en medewerker, in name van 't Belfort, dat gij genegen waart! In name uwer dankbare leerlingen en
diepbedroe, le vrienden I Vaarwel in name van 't Dietsche vaderland, dat gij in 't verdoken zoo vele diensten wist te bewijzen I
Vaarwel!
De _Monie, wij gedenken U en wij bidden voor U.
R

Brugge

I.

P.

E'en trouwe Vriend.

HET WiJDINGSFEEST. (i)

,
II

E wang verbleekt en rilt, en siddring schokt de leden
Bij dat verrassend zicht van pracht en majesteit,
a i Wanneer wij, 't breed portaal des tempels doorgetreden,
cp
Stil, staan voor d'aanblik die op 't nadrend feestuur beidt,
En de oogen heffen naar die wimpels en banieren
In sierlijk kleurenspel afhangend uit den trans ,
Die wapenschilden, die de trotsche pijlers sieren
En die de Pausenvlag omvouwt in eedlen krans;
Die hoofden wemelend van de onafzienbre menigt;
Die gildestanderds met hunne . eerekroon getooid,
Het glinstrend plechtgewaad bij 't hermelijn vereenigd ,,,,
Het blank levietenkoor in breeden rei ontplooid.
In eens, het orgel dreunt en aller oogen richten
Den blik, gespannen, naar den oopnen gang ter zij'
Hoog voor den marmren trap verschijnen kruis en lichten
En rijst de wijdingsstoet — leviet- en priestrenrij,

(I) Fragment van het gedicht vervaardigd bij de wijding van
Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Ant. Stillemans, XXIV.
bisschop van Gent, en dat welhaast bij den uitgever dezes te zamen
met de levenschets van Monseigneur te bekomen zal zijn aan fr. o,5o.
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Voltallige outergroep der grooter' hoogtijdsdagen,
In 't wijde koorkleed en het rijkste goudgewaad ;
En — midden in den rang, de schouderen omslagen
Van sneeuwwit hermelijn, gij, Vlaandrens Kerkprelaat,
Met Rome's Nuntius en met de Hoofden samen
Der eedle Prinsenstad, der Vlaamsche Zusterkerk,
't Romaansche Doornik, en 't oud-grafelijke Namen,
In staatsie opgeleid naar 't heilig zalvingswerk.
Stap v6or de rijen been der saamgeknielde scharen
Naar 't wachtend hooge koor der weidsche Kathedraal;
Stap met den purpren stoet der prinsen van de altaren
Naar 't- heilig bruiloftsfeest en 't godlijk offermaal.
Daar wacht uw outer naast het outer van de wijding ;
Daar, offervat en brood in 't zilver en in 't goud ;
Daar, mijter, staf en stool; daar, 't boek dat uw belijding
En eed, en 't formulier der Zalving openvouwt.
Gij ziet, bij de intree, blijde u de oogen tegenstralen —
Een eerste, stille groet dien 't yolk in liefde u geeft,
U w yolk, op wren welhaast uw zegen 't eerst zal dales
Als 't heilig Chrisma, straks, uw hand gebalsemd heeft.
Gedenk dat, in 't gedrang der duizenden verloren,
U naschouwt menigeen met meer verteederd hert,
Die eenzaam bidt en dankt dat gij door God verkoren
En over Vlaandrens Kerk en Volk verheven werdt.,.

De majesteit van God zweeft langs de tempelbogen ;
Een heimnisvol gevoel dringt tot ons binnenst voort ;
De plechtigste aandacht boeit aan 't outer oor- en oogen
Waar thins de h3ldre stem des Wijders wordt gehoord

HET WIJDINGSFEEST.

159

-4« Wilt gij de Heilge Schrift door les en voorbeeld samen
0 Voorhouden aan het yolk? Wilt ge, in der vaadren geest,
Aan de overleevring trouw, aanvaarden en beamen
Wat door den Heilgen Stoel verordend is geweest ?
« Zal Petrus, die van God tot binden en ontbinden
« Heeft macht ontvangen, zal de Paus die thans regeert,
En zijne volgren ook, u onderdanig vinden
4 Aan al hetgene Rome u voorschrijft en u leert `L..
o Wilt gij van alle kwaad u wachten en onthouén
cc En met de gratie Gods u keeren tot elk goed?...
cc Wilt gij ten toonbeeld staan van deugd aan Gods getrouwen,
« Van rein- en matigheid en nederig gemoed?...
a Wilt gij barmhartig zijn, om 's Heeren Naam, voor de armen
o En vreemden zonder heerd, hun vriendlijk zijn en mild,
« En over alle leed u vaderlijk ontfermen? »
— En, vraag voor vraag, weerklinkt het antwoord : o Ja, 1K wil 't. »
0 Zoo moog' met al dit goede en, meer nog, God u kronen,
« In alle deugdzaamheid u sterken door zijn kracht...
« Gelooft gij in een God drievuldig in Personen,
0 In wil en wezen een, in majesteit en macht?
« Erkent ge aan elk' Persoon 't waarachtig Godlijk Wezen ?
o En dat de Zoon van God, des Vaders eeuwig Woord,
o Met Hem zelfstandig, is uit zijnen schoot gerezen,
0 VOOr tijd en dageraad, in eeuwige geboort' ;
o En, uit den Heilgen Geest in maagdenschoot ontvangen,
-0 Is mensch geworden, dus — waarachtig mensch en God,
In elk natuur volmaakt, niet met een schijn omhangen,
'cc Maar God en mensch oprecht, in voile menschenlot
« Bij eenheid, godlijk van persoon ; die, uit den Vader
o Van eeuwige geboort', van tijdlijke uit de Maagd,
« Onlijdelijk als God, ons komt in menschheid nader,
« En 't lijden voor ons heil in waren vleesche draagt? »
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0 Gelooft ge dat Hij, flood, ten grave werd gedragen,
0 Den derden dag des doods is opgestaan uit 't graf,
• En naar de heemlen klom na weder veertig dagen?
« Zijn Vader Hem in hand den wereldschepter gaf
0 En aan zijn rechter zij' deed zetelen in glorie
O Van waar hij komen zal om levenden en dam,
0 Van op zijn wolkenstoel, in glans der Kruis-victorie,
0 Te rechten naar verdienste in straf- en zegeloon?
Gelooft gij aan zijn Kerk, waarin van alle zonden
0 Vergiffenis bestaat? En doemt gij alle leer
0 Die tegen haar geloof in opstand worth bevonden?...
— « Dat dit geloof in u, o broeder, nog vermeer'...,
Want t' elken male gaf, (zich met een lichte buiging
Half rechtend van zijn plaats en voor zijn Wijder 't hoofd_
Ontdekkende,) onze Nieuw-Verkaorne zijn betuiging
Dat hij geloof de wat de Heilge Kerk gelooft.
Dr H.

CLAEYS,

pr.

■■■

WINTER.
EEKGEMURMEL en vooglenzang
vielen stille ten blooten dale,
blomme en zwaluw zijn weg al lang
met de warmende zonnestrale.
Jonglingsvreugden en wandelzucht
zijn mijn sluimerend hert ontvlucht.
Winter met uw lange nachten,
met uw sneeuw en koude vorst,
't laat hem lange nu verwachten
't lied versteven in mijn borst.
Droomend zwijgen de beken sill,
staat het waggelend riet to klagen;
winden huiveren droef en kil,
't woelen sneeuwige wintervlagen,
jonglingsdroomen en rou wemoed
spelen samen in mijn gemoed.
Winter met uw lange nachten,
met uw sneeuw en koude vorst,
't laat hem lange nog verwachten
't lied versteven in mijn borst.
't Winterweder voorbij ons vliedt :
't Us versmelt en de sneeuw gaat henen,
blomme en zwaluw en toeven niet....
't Jonglingsleven, ach, blijft verdwenen
en de droevige wintersnee'
brengt grijz' haren en rimpels meé.
Winter met uw lange nachten
met uw sneeuw en koude vorst,
't laat hem eeuwig dan verwachten
't lied verstorven in mijn borst.
Poperinge.

E.-H. B.

BOEKENNIEUWS EN KRONUK.

's Konings doopkind, vrif naar het Fransch van Margaretha
van de Wiele, door LEO Icxx.
Sancke, de baas uit den Meiboom to Molenbeek, zou, kost
wat kost, van zijnen jongste eenen heer en leeraar maker' : min
toch kon hij niet droomen voor zijnen Leopold, die als zevende
zoon, het doopkind des konings was. Nagenoeg onverschillig voor
het lot der vijf anderen, hield er Sancke onverbiddelijk aan dat
zijn oudste zoon, Dolphus, volstrekt niets en leerde : voor zijn
toekomenden opvolger aan 't hoofd van den Meiboom was alle
geestesontwikkeling overbodig. Edoch het viel juist verkeerd uit :
's konings doopkind wierd om klaarblijkelijke onbekwaamheid
de school uitgewezen en nam later den Meiboom over : Dolphus
vergaarde, door wonderers van krachtinspanning, eenen onzeggelijken schat van wetenschappen en kundigheden, en... wierd een
vermaard professor.
Ziedaar den inhoud van het boekje, 223 dichtgedrukte in-18°
bladzijden groot.
Over de verdienste van taal en schrijftrant moge de lezer
zelf oordeelen naar het volgende staalken. Het staat op bl. 62-64« Mielke, in zijn zeteltje aan den hoek der stoof gezeten, beefde ;
moeder Sancke, die, zeer godvruchtig nooit des zondags werkte,
was gansch onthutst omdat zij haar naaiwerk niet in - handen hield
en poetste de koperen knoppen der deuren en vensters, de kettingen der horlogie; Sancke, de handen in den zak, de klak op
de oogen, wandelde zwaarmoedig de gelagkarner op en neer, en
had den zonderlingen, zinneloozen oogslag, die aan den aanzienlijken zoowel als aan den geringen koopman eigen is, welke imme r
het staken zijner handelszaken ducht; Dolphus, beweegloos achter
den toog gezeten, wierp zijne oogen op de halfgeledigde likeurflesschen, die men niet meer vulde, op de behendig opeengestapelde suikerstukken, rond dewelke groote zwarte vliegen gonzend
en gulzig dansten, op de gebroken of gekloven glazen, netjes op
de pronkschapraai gerangschikt, op de half versieten koorden mat,
op de Brie ellendige pijpen der laatste getrouwe klanten aan den
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muur weggehangen, en die te midden der armoede, en der treurigheid van dien hoel; der herberg, aan Brie overwonnen gekwetsten
na het slagveld deden denken.
De jongeling behield te midden Bier verwarring eene lijdzame
onverschilligheid : de armoedswind die over het huis blies, "Het
hem koel, terwiji hij achter den toog, voor den reinen vloer, aan
diepzinnige zaken dacht waarvan hij niets zeide.
Hij was zestien jaar oud hij was groof, droeg het hoofd
hoog, zijn breed voorhoofd was met eenen bruinen, zwierigen
haarbos bekroond wiens lokken hem tot op de donkere, geheimzinnige oogen vielen, in wiens teedere en tevens schrikbarende
blik eensklaps zijne oproerige gedachte z wart en dreigend flikkerde,
wanneer, zekere dagen, een haastige klant hem van het uiteinde
« He ! ginder aan de pomp, » toeriep.
der zaal
Hij zag, zeer rustig, het einde des Meibooms, naderen ; geen
belang hebbende bij dien handel die hem walgde, dien men hem
nogtans hardnekkig deed voortdrijven, waarin men hem met ge weld
had geplaatst, zonder hem te raadplegen, zonder naar de kreten
te luisteren die zijn gansche wezen, die zijn tegenstrevende geest
slaakte, de geest Welke zich tot een ander einde geschapen gevoelde,
dan tot het opsommen van hetgeen een zeker getal tonnen bier
aan zooveel verkocht, in zooveel liters, halve liters, kwart liters
verdeeld, opbrengt. »
Diezelfde jacht op kleine en onbeduidende bijzonderheden, die
vergezochte vergelijkingen, die overvloed van bijnamen of epitheta,
die hinkende beeldspraak, die slordige zinverwikkeling, die onbeholpenheid in het plaatsen der rustteekens, enz. enz., dit alles
komt op elke bladzijde weder, en maakt de lezing moeielijk en
vervelend.
Enkel op het stuk van den godsdienst is de schrijver uiterst
bezadigd, veel te bezadigd; en het ware diep te betreuren zoo
de godsdienst in het leven der kleine burgerij van Molenbeek
geen ruimere plaats besloeg dan er hier aan gegund werd. Voor
het overige zijn er weinig toestanden, uit het leven van de yolksklas en van het onderwijzend personeel der hoofdstad, die niet
tot in de kleinste trekken en tinten hier geteekend en afgeschilderd
E. D. L.
staan.
Leven van Pater Beckx. — In de maand Februari 1889 gaf Het
Land eene allergunstigste beoordeeling over het Leven v an Pater
Beckx.
Dit schrijven werd door het Belfort ,(1) overgenomen en door
D' Claeys volkomen goedgekeurd. De groote Vlaamsche dichter

(1) Zie IV Jaarg., bl. 250.
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sing verder : hij noemde P. Verstraeten's werk « een zeldzaam
verschijnsel in onze letterkunde, waarbij vooral de hooge letterkundige verdienste ons verblijden mag. » Niet antlers sprak de
bestendige geheimschrijver onzer Academie, de talentvolle Fr. de
Potter, wanneer hij het werk aan de geleerde vergadering aanbood.
,« Dit bock, ze 4de hij, is een der, merkwaardigste werken die
sedert jaren in het Vlaamsch geschreven zijn. ».
De beoordeeling der Fransche drukpers was even gunstig.
,« Dat 'even, zoo spreekt de Bien public van den 23 Meert, is in
eenen onberispelijken, verheven stijl geschreven » (style correct
,et releve). De Revue Bibliographique Beige aarzelt niet te verklaren dat « het bock meesterlijk geschreven is » (une biographie
&rite de main de maitre).
Naar de meening van den opsteller der Précis Historiques ,
is Pater Verstraeten een « behendig schrijver (un habile ecrivain),
die er volstrekt in gelukt is ons de hoofdtrekken van Pater Beckx
levendig voor oogen te brengen . »
Zoo werd Pater Verstraeten's- bock in Belgic onthaald ; in
Holland genoot het geen minderen bijval.
Volgens De Tijd, van Amsterdam, is het degelijk, belangrijk,
frisch en populair geschreven, voor alien toegankelijk en aantrekkelijk, eene onvoorwaardelijke aanprijzing weerdig.
De Katholiek van Leiden schreef in April : « Dat Vlaamsch
zal aan geen Hollander mishagen,' die de taal van Vondel schoon
vindt. Dezen lossen, bevalligen stijl, deze snijdige taal, den eenvoud van dezen rustigen verhaaltrant mogen tvij ons zonder bezwaar, bij een dergelijken arbeid, zelfs tot voorbeeld stellen.»
Die algemeene goedkeuring zal ntemand verwonderen, die het
bock gelezen heeft. Zij is slechts de ontwikkeling van de lofvolle
woorden door Zijne Hoogw. den Aartsbisschop van Mechelen,
aan den schrijver gericht.
Van dit bock is 'thans verkrijgbaar — niet eene peperdure
prachtuitgave -- maar eene uitgave met prachtband, zeer geschikt
voor geschenken en prijsboeken, waarvan de prijs is, bij getallen :
Roode prachtband, fr. 2,5o. — Witte prachtband, fr. 3,00.

Woordenboek der Nederlandsche Taal (Gezond-gitzwart).
s-Gravenhage, 1889, gr.-8°.
_ Met deze aflevering is het vierde deel van het groot Nedcrlandsch Woordenboek ten einde. Het blijft een standaardwerk, ten
voile waardig van de groote belangstelling des Nederlandschen
yolks. Wij veroorloven ons enkel twee opmerkingen :
Te weinig voorbeelden worden aangehaald uit Zuid-Nederlandsche schriften. Onze taal leeft hier gelijk in het Noorden; bij
onze schrijvers zijn woorden te vinden, die weinig of niet in Holland gebezigd en verdienen overal bekend gemaakt te worden.
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vroeger volksleven is den Opstelleren van het Woorden'bock ongemeen minder bekend dan dat in de noordelijke gewesten.
Vandaar dat bij het woord gilde, b. v., wel het een en het ander
,kan aangehaald worden tot vollediging van hetgeen er nu staat.
Er is daar sprake van het groote gild, namelijk dat der gehuwden. In Vlaanderen zijn er, voor de mannen, nog andere uitdrukkinsen, welke in 't Woordenboek worden gemist « 't gilde der gelapte
broek, » en, voor jongens die 't nog minder goed hebben
« 't gildeke barevoets ». Beide, zeer expressief, verdienden eene
plaats in het Woordenboek.
Op de 2352' kolom leest men : « Ook de Kamers van Rhetorica waren oorspronkelijk half geestelijke broederschappen
Er bestaat grond om te veronderstellen dat deze vereentgingen aan-vankelijk geheel kerkelijk waren en toen bestonden utt geestelijke
A. A.
;personen.
Davidsfonds. — Den 19 Januari hield de Dendermondsche
afdeeling feest en genoot eene sierlijke voordracht, van M. De Beucker
over het vak dat de studie van zijn leven is : De Natuurkunde.
De afdeeling van Kortrijk bereidt voor hare leden een muzilalen avondstond waarop uitsluitelijk werken zullen uitgevoerd worden van Karel Mestdagh, den uitmuntenden Brugschen toondichter.
Zondag 9 Februari houdt Vilvoorde eene vertooning met
cc 't Was maar een foods » en « N r 33, het derde huis links.
De Gentsche afdeeling heeft het vaderlandsch gedacht gehad
-en uitgevoerd, de graven van Jan-Frans Wiliems en Karel Lede.ganck op het kerkhof van St. Amandsberg, te herstellen. Het
Davidsfonds koestert meer eerbied voor den patroon van het
Willemsfonds dan dit fonds zelf! Willems, leefde hij nog, zou
zeker als een achteruitkruiper uit zijne eigene maatschappij gebannen
worden.
In 't kort zal het 5aarboek voor 1890 uitgedeeld worden; met
April ontvangen de leden OnTe boeren door Aug. Snieders, in
Juli het eerste deel van Revs Finhard door R. Millecam, en in
October het 6 de deel van David's Vaderlandsche historie. Het hoofdbestuur heeft het boni op zijne rekening (fr. 200,00) gestort ten voordeele van het Nederlandsch woordenboek van Professor De Vries.
Het hoofdbestuur heeft bet volgende verzoekschrift naar de
Kamers gezonden en al de afdeelingen verzocht het insgelijks met
handteekens bekleed naar Brussel optesturen. Dat zal de Platform
onzer maatschappij zijn waarvoor er overal in blad en voordracht,
bij volksvertegenwoordiger en senator moet geijverd worden. Bekomen wij dat alle toekomstige ambtenaars moeten bewijzen het
Vlaamsch machtig te zijn — en waarom zouden wij het niet
bekomen? — dan is de slag gewonnen, want bij terugwerking,
zal zelfs bij onze grootste tegenstrevers het onderwijs verviaamscht
-worden zoo niet uit leefde dan toch uit eigenbelang.
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« Gezien de bespreking der wet op het hooger onderwijs, die
thans in de Kamer der Volksvertegenwoordigers gevoerd wordt;
Overwegende dat artikel 23 der Grondwet aan de Wetgeving
de macht erkent, het gebruik der in Belgie gebezigde talen te
regelen voor al wat de akten der openbare Overheid en de rechterlijke zaken betreft;
Overwegende dat het allerbillijkst en rechtvaardig is dat in de
Vlaamsche gewesten de openbare ambtenaars en de leden van het
Rechtswezen de Vlaamsche taal machtig zijn;
Overwegende dat men derhalve vergen mag dat zij een bewijs
leveren van hunne bekwaamheid om het yolk in zijne taal te
besturen en te vonnissen ;
Beslist eenparig zich eerbiedig tot de Wetgevende Macht te
wenden, opdat, zonder vertoef, een wetsontwerp neergelegd en
gestemd worde, dat de openbare ambtenaars en de leden van het
Rechtswezen verplicht voor hunne benoeming een onderzoek over
hunne bek-waamheid in de Vlaamsche taal te ondergaan. »
Koninklijke Vlaamsche Academie. — In de Januarizitting
werd een waardeerend schrijven medegedeeld van Professor Mathijs
De Vries die zijne academiegenooten warm bedankte over de gelukwenschen hem toegestuurd ter gelegenheid van de 40 ste verjaring
van zijne ambtsvervulling als hoogleeraar.
Op voorstel der Bestendige Commissie werd besloten een deel
te laten afschrijven van de Hollandsche vertaling der kroniek van
Froissart, vervaardigd door Gerrit Potter van der Loo, om nadien
te onderzoeken indien het nuttig zoude zijn dit werk uittegeven
als proeve van middelnederlandsche proza. Dit handschrift is bereid
willig afgestaan door de bibliotheek der Hoogeschool van Leiden.
Na het benoemen der commissie gelast met het opstellen der
prijsvragen voor 1891 geeft Hoogleeraar Alberdingk Thijm lezing
van eene hoogst belangrijke studie over de Faustsage in de Nederlandsche letteren. Deze merkwaardige voordracht zal, even als de
brief van Professor De Vries, in de Verslagen en Mededeelingen
opgenomen worden.
Een ministerieel besluit heeft de volgende heeren der Academie
benoemd tot leden van de jury gelast met het toekennen van den
vijfjaarlijkschen prijs (fr. 5000,00) voor Vlaamsche letterkunde :
MM. Th. Coopman, Kanunnik S. Daems, L. Mathot, J. Obrie,
Hoogleeraar Roersch, J. van Droogenbroeck en Hoogleeraar P. Willems. Deze laatste zal de betrekking van voorzitter waarnemen, de
eerste die van secretaris.
Die keurraad die 159 werken te onderzoeken heeft, hield op
Zaterdag 25 Januari, in het bijzijn van Minister De Voider, zijne
eerste zitting.
« Orthographe flamande ». — Onder dezen titel kondigen
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de Escaut, van Antwerpen, en na hem, de Bien public, van Gent,
een artikel af, waarin wordt aangedrongen ..... Op het regelen der
spelling der Nederlandsche taal en het geslacht van zekere woorden.
Het artikel begint met te zeggen dat de Vlaamsche Academie
sedert hare stichting, haren invloed heeft gebruikt tot oplossing van
vraagstukken, welke betrekking hebben met de Vlaamsche beweging,
en tot het weren der grievers, waar onze bevolking met reden zich
over beklaagt.
Wij volgen de Verslagen en Mededeelingen der Academie,
nauwkeurig, maar moeten bekennen dat gezegde instelling zich met
die zaken niet heeft bezig gehouden. Of dergelijk eene bemoeiing
haar, als Staatslichaam, afhangende van Regeering en Wetgeving,
voordeelig zoude zijn, is te betwijfelen.
Wat de regeling der spelling betreft, ook daarvan heeft de
Academie zich tot heden onthouden, en wij gelooven dat zij wel
doen zal, dat punt evenmin aan te raken. De eenheid van spelling is vastgesteld door het Nederlandsch Woordenboek, dat ongetwijfeld, gelijk de opstellers verklaard hebben, vatbaar is voor
verbeteringen — gelijk alle menschenwerk maar hetwelk door
de meeste en keurigste schrij vers wordt gevolgd. Zij, die het...
te Hollandsch vinden, zijn niet gedwongen het aan te nemen. De
voornaamste letterkundigen van Noord en Zuid zijn overtuigd dat
Hollandsch en Vlaamsch eene taal zijn, en dat eene en dezelfde
taal maar eene spelling behoeft. Zal men deze spelling nu louter
Vlaamsch maken, dan zal er verzet komen in 't Noorden volgt
men uitsluitelijk het Hollandsch stelsel, de Vlamingen zullen
klagen. Om tot een gewenscht einde te komen, rnoet elke partij
eenige toegevingen weten te doen, en wij gelooven dat dit meer of
min gedaan is.
Het artikel in quaestie rept ook van bastaardwoorden. Waarorn
(vraagt het) de woorden command a nt, conclusion enz., niet verbannen, daar de Vlamingen er bevelhebber, geragvoerder, besluiten
voor hebben ?
Keurige schrijvers bezigen geene, althans zeer weinig bastaardwoorden. Dat is eene quaestie van smaak.
In s een tweede artikel komt de Escaut er op terug en vraagt
meteenen dat er eene lijst van bastaardwoorden, [net de echt
Nederlandsche, die in de plaats te stellen zijn, ten ,spoedigste verschijne. Hier is weeral nutteloos geweld gedaan aan eene openstaande deur, immers de Academie bekroonde een werk als de
Escaut vraagt, en zal ongetwijfeld er toe besluiten het zonder
verder uitstel te drukken. Zulke uitgave zou waarlijk nut stichten,.
ja in eene wezenlijke behoefte voorzien.
De eenheid van spelling, na jarenlange bespreking en studie
door de beste taalmcesters (waaronder kanunnik David zaliger) tot
stand gebracht, zal, voor verreweg de meeste onzer letterkundigen,
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wet blijven. Het is niet genoeg te zeggen « Qu'on dresse une bonne
Ibis le tableau, et que chacun s'y conforme » De ondervinding
heeft geleerd dat dit niet gaat. De Vries en Te Winkel deden dat
in 1866 — lees goed « in 1866 » — en met het oog daarop, gaf
Van Dale zijn merkwaardig Nederlandsch Woordenboek uit. Nu,
de schrijvers van den Escaut komen er tegen op.
Meenen zij, als manners van minder beteekenis dan de beide
genoernde taalmeesters, een ander stelsel zullen hebben voorgebracht, dat de eenheid dan tot stand zou gebracht zijn?
Tegenstribbelaars zal men altijd hebben, wat er ook worde beslist.
Eenigen, wij bekennen 't gaarne, schrijven anders dan het Woordenboek, uit overtuigtng, en omdat zij mets willen slachtofferen aan
de nochtans noodzakelijke eenheid; anderen (en onder deze behooren sommige dagbladschrijvers, die nog het bewijs hunner taalwetenschap te leveren hebben) anderen handelen uit geest van
tegenspraak of om bij het publiek den schijn te hebben dat zij
't beter wcten dan de Vries, te Winkel, Kluyver, Beets, David enz.
Nog eens niemand is gedwongen het Woordenboek te volgen ; maar de beste schrijvers doen het met terzijdestelling hunner
persoonlijke manier van zien, om der eenheid wile.
Wij zouden ons grootelijks bedriegen, of de Vlaamsche Academie denkt zoo weinig aan 't vervaardigen van een nieuw Woordenboek als aan de komeet van 1811. — Anders zou het mogen zijn
met de vraag van den Escaut, om eene goede Svraakkunst te
bewerken. Naar onze bescheidene meening zou het geleerd genootschap dienst kunnen bewijzen aan Taal en Letteren door de uitgave van eene Spraakkunst, welke de 149, thans bestaande, zou
kunnen uit de baan helpen, en welke in alle scholen zou kunnen
ingevoerd worden : eene beknopte, voor het lager, en eene meer
uitgewerkte voor het rniddelbaar onderwijs.
Intusschen — zou de Escaut, in plaats van zich het Vlaamsch
zoozeer aan te trekken, niet beter doen bij de Fransche Academie
aan te dringen om de taal,, in welke hij schrijft, te zuiveren van
de tallooze onregelmatigheden en tegenstrijdigheden, met welke nog
,onlangs in onze tijdschriften den draak werd gestoken ? A. A.
« De kunst loopt om brood », is een oud gezegde, dat nu
wel zou mogen vervangen worden door deze variante : « De kunst
loopt naar het gekkenhuis. Dit denkbeeld kwam bij ons op
toen wij in Januari te Brussel de tentoonstelling bezochten van
.de XX — zegge de twintig nieuwe baanbrekers op het gebied
der schilderkunst. Ziehier waar dit baanbreken in . bestaat : Gij
hebt voor u een paneel of stuk linnen, in uw linker hand het
palet, een borstel in de rechter hand, en gij smijt, of wrijft, of
strijkt de kleuren nevens, of door elkaar totdat, op zekeren afstand
gezten, er de schijn van eenen maneschijn, of van eenen zonsop-
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gang, of van een figuur enz. te bemerken valt. Gij hebt dan —
't is de Etoile, of de Chronique, die 't gezeg I heeft — gij hebt
dan iets heel aardig en knaps, « quelque chose de sublime, »
geschapen, en gij zijt waardig van den Cercle des XX. Teekenen
moet gij niet kunnen, maar borstelen, stooten, pointilleeren, wrijven en strijken, en dan moogt gij zeggen : Van Eyck en Memling
waren onnoozelaars, Rubens een kind — ik ben « artiste. »
Zou eene uitstalling als degene, welke wij hoer bespreken,
niet kunnen verboden worden? Of zoo men ten minste, boven de
ingangdeur, ter waarschuwing van het al te. gemakkelijk te foppen
publiek, de verwittiging niet kunnen doen stellen : a Hier is kladwerk te zien van krankzinnigen? »
A. A.
Kunst,. Letteren, enz. — M en J. Van Droogenbroeck, Pol de
Mont en D r Schaepman werden in vervanging van wijlen Desire
Delcroix, Jan van Beers en Alberdingk Thijm tot leden benoemd
van de commissie aangesteld om de uitgave van het groat Nederlandsch Woordenboek te bespoedigen.
— De heeren De Taeye, varier en zoon, hebben den prijs van
den Koning (fr. 2500o, gewonnen met hun werk : Etudes sur les
arts plastiques en Belgique envisages dans leurs principes, leur
enseigneownt, leurs applications et leurs progres dans l'avenir.
— D r Amand de Vos heeft zijne merkwaardige voordracht gehouden op de plechtige zitting der K. Vl. Academie, en in ons vorig
nummer besproken, in het licht laten verschijnen onder den titel
I van Veel- schrijven in Take van fraaie letteren.
4.kntwoordende op De Ga'ette van Eekloo, die naar aanleiding
van het artikel van M. Van Pokseele, naar dezes boeiende verhaal
« De Zeeschuimers » vraagt, zullen wij zeggen dat gemelde werk
nu onder pers gaat.
— Bij M. Splichal te Turnhout verschijnt thans een maandschrift
« Kempisch Museum » aan de oudheden der Kempen gewijd. Z66
zien wij het gaarne, overal leden en beweging, werk en studie.
— Rond den Heerd. — Men verzoekt ons de volgende terechtwijzing te doen : « Belfort, laatste afl., blz. go, zegt : « Rond den
Heerd herleeft in Biekorf. » Dit is niet juist, Rond den Heerd
leeft in Rond den Heerd voort; en Bielcorf is iets dat nieuw is,
en niet op kan volgen op iets, dat voort bestaat. »
- M r Ouwerx, advocaat te Brussel, zal te L e uven benoemd worden tot leeraar van Vlaamsch strafrecht en Vlaamsche strafvordering. In 1886 was hij Secretaris van het Congres van handelsrecht
en in medewerking met M r Jacobs, Staatsminister, gaf hij een
werk uit over de Spaansche wet betrekkelijk den zeehandel.
M r Ouwerx geboortig van Hasselt, is lid van den Vlaamschen Bond
van Brussel.
— Te Gent en te Luik zullen er insgelijks leerstoelen voor
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Vlaamsch recht opgericht worden. Voor dien van Gent spreekt men
veel van M r Julius Obrie, rechter alhier en lid der K. Vl. Academie.
Den 24 Januari schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
onmiddelijk door de belangrijkste bladen nagedrukt want M r Obrie
staat Binder allergunstigst bekend :
« Naar men ons mededeelt, zal de Belgische regeering er
weldra toe overgaan een kursus van strafrecht en strafrechtspleging in het Nederlandsch te openen aan de Gentsche Hoogeschool.
« Vermoedelijk zal de ook in, ons land onder andere wegens
zijne studien over de Nederlandsche rechtspraak, met lof bekende
heer M r Julius Obrie, met dien kursus worden gelast. »
— De werkingen tot het inzamelen van gelden voor het standbeeld van Prudens Duyse gaan thans voor goed aanvang
nemen s De comiteiten van Dendermonde en Gent, Zondag 26 Januari
ten stadhuize van de Denderstad vergaderd, hebben besloten aan
elken inschrijver voor rninstens 5 fr., een portret van den genialen
en vruchtbaren dichter te geven. Het ontwerp van het standbeeld
zal in prijskamp gelegd worden. Het gemeentebestuur van Dendermonde schrijft in voor fr. 5000,00, het hoofdbestuur van het Davidsfonds voor fr. i000,00, ongetwijfeld zal het Wille;nsfonds niet ten
achter willen blijven.
Op het banket der Grondwettelijke vereeniging van het arrondissement Gent, den 2 Februari gehouden, en waarop het puik
onzer partij aanwezig was, zijn er op 9 redevoeringen 5 in het
Vlaamsch gesproken, waaronder die van de heeren D r De Cooman,
A. Solvyns, volksvertegenwoordiger V. Begerem, en last not least
Minister De Bruyn
Bij de ontvangst in het bisdoin, dienzelfden dag, zijn de
aanspraken der voorzitters der maatschappijen en de antwoorden
van Mgr Stillemans, 9 op to Vlaamsch geweest.
t Henri Nadauld de Buffon, achterkleinneef van den grooten
natuurkundige van dien naarn, in den ouderdom van 58 jaar. Hij
was advocaat-generaal bij het hof van Rennes, als in 1872 hij met
blindheid geslagen wend. Desniettegenstaande voerde hij zijn ambt
voort uit tot in 1878 en bleef hij werkzaam als letterkundige.
onder zijne werkenldt men Montbard et BidOn, Correspondance inedite de Buffon, Bt on et Frederic Donations ay-ant
le manage pour objet, Les musees ltaliens, Notre ennemi le Luxe.
Sedert 1875 bestuurde hij ook het maandschrift Annales du Bien.
Pater Perry, S. J., een der geleerdste Engelsche sterrekundigen. Het Engelsch gouvernement had hem meermalen belast
met. gewichtige wetenschappelijke zendingen naar Madagascar, naar
de eilanden Kerguelen, en zoo was hij laatst naar Demerara gezonden om er den zonneklips te bestudeeren, slechts in die verre Ianden zichtbaar. I-let is zelfs onder den invloed van het klimaat van
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Gyana en der eilanden du Salut, dat hij gin g er als een soldaat op
zijnen post bezweken is, martelaar van het geloof en van de wetenschap, want nevens zijne wetenschappelijke, zending oefende hij
die ook uit van zijn geloof.
t Franz Lachner, vermaarde Duitsche componist is te Mun,chen overieden bij de 87 jaar oud. Zijn voornaamste werk was
Catarina Cornaro.
Herbet, vermaarde kanselredenaar en schrijver van verschillige gewaardeerde godvruchtige werken, onder andere L'imitation
imitee. Hij is in zijne geboorteplaats Amiens gestorven.
t De Belcastel, groote redenaar en een der beste ijveraars
voor alle Katholieke werken in Frankrijk. Hij schreef onder andere
La citadelle de la liberte ou la question romaine au point de vue
de la liberte du monde, alsmede Ce que garde le Vatican.
t Mergaert, kunstschilder, geboren te Handzame en dezer
dagen overleden te Brugge. Uitmuntend portretschilder laat hij
ook een groot dock achter De christene martelaars in 't Collyseum
te Rome, dat veel ophef maakte in de tentoonstelling van de Gilden
der ambachten en hem vroeger Gallait's gelukwenschen verwierf.
Mergaert was een leerling van M r Horrie-Deckmyn uit Roeselare en bleef altijd getrosuw aan het Katholiek geloof zijner jeugd.
t Colinet Edmond, een der bijzonderste inrichters der Antwerpsche tentoonstelling. Hij schreef een werk van groote verdienste over de Vlaamsche kunst. M. Colinet was een ware en
-overtuigde christen.
t Frank Marshall, Engelsche katholieke schrijver van zekeren
-naam. Hij laat critische werken achter over Shakespeare en tonneelstukken van groote verdiensten.
t Vicente de Ia Fuente, dezer dagen te Madrid over leden,
laat verschillige Spaansche en Latijnsche werken achter van groote
geleerdheid en verdtenste, zooals Kerkelijke geschiedenis pan
Spanje, Spaansche historie van Pater Flores, Geschiedenic der
Spaansche Hoogescholen, Leven van de H. The'esia, enz. Hij was
oud leeraar van kerkelijk recht, deken der rechtsfaculteit en rector,
der Hoogeschool van Mathid. Hij was een overtuigde carlist, een
man van studie en van werk, hij zocht noch onderscheidingen
noch fortuin, ook is hij arm gestorven.
t Pieter Olivier Coomans, kunstschilder van naam en broeder van volksvertegenwoordiger Coomans, is verleden maand overleden te Boulogne op Seine, bij Parijs. Als oorlogschilder heeft
hij de veldtochten van Algiers en den Krim medegemaakt en er
menige meesterlijke doeken van medegebracht. Hij was er de vriend
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van de generaals Bugeaud, Lamoriciere, Pelissier, Changarnier,.
Canrobert, Cavaignac en van Xavier de Merode later Mgr de Merode,
den inrichter van de pauzelijke zouaven. Hij muntte insgelijks uit
als portretschilder en in de laatste jaren van zijn leven werd hij
een vurige bewonderaar ,tn navolger der oude Italiaansche school.
t Ignaas de Coussemacker te Belle (Fransch Vlaanderen),
48 jaar. Hij was arrondissementsraad te Hazebroek, voorzitter der
landbouwmaatschappij van zijne streek, ondervoorzitter van « LeComite flamand de France » en buitenlandsch lid onzer K. Vlaamsche Academie. Hij gaf uit Cartulaire de labbaye de Cisoing en
op de voetstappen van zijnen varier wandelende, den grooten
de Coussemacker, die door pen en woord, raad en daad zooveel
gedaan heeft ter opbeuring van onze letteren en onze christelijkezeden, was hij een echte Christen en een warme Fransche flamingant.
t Jules Lambeaux, kunstschilder, broeder van den beeldhouwer Jef Lambeaux, is flood in zijn atelier gevonden. Hij beloofde
veel voor de toekomst.
I- Mgr Hettinger, de groote Duitsche historieschrijver, is te
Wurzbourg aan eene beroerte bezweken in den ouderdom van,
70 jaar. De Geestelijkheid en de Katholieke Kerk, Het oppergeTag
van den H. Stoel, Apologie van het Christendom zijn zijne bijzonderste werken. Het meeste deel zijner schriften zijn in vele landen
vertaald.
t Gravin Wichenbourg-Almasy,. gekend om hare lyrische,,
epische en dramatische gedichten, overleed dezer dagen te Gries
in den Tyrol.
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VAN DEN VII VROEDE N VAN BINNEN ROME.

ANTWOORD
op de critiek van den heer j.-A. STOETT,
in “- Noord en Zuid ", X, Aft. 6. (1)

Wat heb ic jou misdreven,
Wat heb ic jou misdaen?
Oud volkslied.

K houd het voor hoogst loffelijk, dat men de
uitgaven der eerbiedwaarde overblijfsels onzer
middeleeuwsche letterkunde zuivere Nan de
krielende fouten er in gepleegd door de afschrijverse
Edoch, er zijn taalkundigen, die aan deze misvormige,
aanstootelijke spellingen en uitdrukkingen eenen cultus
wijden, zooals er aan de zuiverste, de vlekkelooste
« hergebrachte a lettervruchten geen vromer zou kunnen
geschonken worden. De cacographie der oude schriften
is hun heiligdom, hunne gevierde godheid , geen woord
gaat zoo mank, geene bewoording is zoo kreupel, geen
volzin zoo slecht s amenhangend, zoo verward, zoo
duister, of zij weten die te rechtvaardigen en bastaarden voor echte zonen uit te roepen, door wetten en

(1) Heer Stoett had de « heuschheid » mij den Igen dec. )4.
eenen afdruk van 'zijne critiek te « schenken ».
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regels, die zij niet zelden willekeurig en zwoegend
verzonnen hebben. Wee ' hem, die slechts den schijn
heeft deze wangestalten aan het oog des lezers, tot
beter verstand, te willen onttrekken ! die aan hunne
uitspraak en godspraak durft twijfelen ! die zich vermeet
slechts een enkelen hunner gewaande regels te wraken
en te ontkennen ! Ging hunne wetenschap dan nog
gepaard met de in de beschaafde wereld vereischte
achting voor anderen, droegen hunne vonnissen den
stempel der wellevendheid, zooals het de echte wetenschap
betaamt, en o! waren zij maar bezield met het verhevene, geheiligde belang der wetenschap ! Maar hoe
dikwijls croen zij deze niet tot een werktuig van hunne
eigenliefde, van hunnen hoogmoed, van zekere afkeerige
gevoelens, ja, van hunne vijandige gezindheden dienen!
Door de Koninklijke Vlaamsche Academie met den
last vereerd, het rijmdicht De VII vroeden van Rome
diplomatisch in het licht te geven, dus geene critische,
geene beoordeelende uitgave te bezorgen, heb ik mij
beijverd deze nederige, eenvoudige en bescheidene taak
getrouwelijk uit te voeren; immers : mine uitgaaf
weerspiegelt alle de woorden, alle de vormen, die in
het Cheltenhamsch handschrift geboekt staan, niets
minder, niets weer, en ik houd staande en durf mij
vleien : dat mijn arbeid loffelijk en prijsbaar is, dat
hij door de nauwgezetste taalkundigen met dank, door
niemand met smaad verdiende onthaald te worden,
en dat het de Academie niet spijten moet haar vertrouwen in mij gesteld te hebben.
De smaad zou echter' niet uitblijven. Een jonge
taalvorscher, pas aan de schoolbank ontwassen, zou
een zijdelingsch middel vinden om, en mij en mijnen
arbeid, en, bij weerkaatsing, de Vlaamsche Academie,
het wezenlijke doel zijner strijdzucht, in minachting
te brengen.
De heer Stoett, uitgaande van de blijkbaar onware
en niet verdedigbare stelling, dat ik eene critische
behandeling van het bewuste gedicht heb willen leveren,
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critizeert mij en mijn werk met eene al te ver gaande
kwaadwilligheid en met eene onheuschheid, die hem
voorzeker door zijnen doorluchtigen meester, profr.
M. de Vries, niet ingeboezemd werd. Heer Stoett vond
dus in mijne uitgaaf eene gelegenheid om tevens, op
zijne beurt, en als versch bijgetreden bondgenoot van
een zeker consortium, de Vlaamsche Acadetnie eene
smet aan te wrijven ; en ware deze er niet arglistiglijk
in begrepen, ik zou mij aan drukke en nuttigere
bezigheden niet onttrekken, om onzen jongen aristarch
met eene wederlegging te vereeren.
Er toe gedwongen, zal ik, vooreerst, bij mijne
hoogerop gedane verklaring nopens het karakter dezer
uitgave nog de o_pmerking voegen : dat, in mijn oogen,
de lettervruchten der middeleeuwen, aan ;vier bekendmaking Tooveel verhevene, hoogachtbare en beminnensmaarde 8eesten rich ijverig toewijden, niet alleen
bestemd Rijn voor Tulke vakmannen der cacographie
als _ik daareven beschreef; die er bij levee gelijk de
zijworm bij het moerbezieblad, gelijk de bie bij de
bloem, doch zonder er steeds, zooals blijken zal, « den
honig uit te puren » ; die er ruimschoots gelegenheid
bij vinden om zich te doen bewonderen, om hunne
eigenliefde gevleid en gevierd te zien, maar dat die
eerbiedwaardige stem men onzer voorvaderen, uit het
grijze ' verledene, zeg ik, inTonderheid en bovenal voor
(Tile geletterde en weet- en leeslustige taalminnaars
moeten verstaanbaar gemaakt worden. Ten tweede, dat
ik, doordrongen van deze meening, een zeer klein getal
van woorden een weinigje gewijzigd heb, om den
oningewijden lezer zoo zelden mogelijk te doen dubben
en op te houden, doch altoos met streng bijbehoud
van de leTing des handschrafis in de nota's. En ten
derde, dat ik mij ook veroorloofd heb een nog geringer
getal aanteekeningen te maken of bedenkingen in te
brengen over zekere duistere bewoordingen of volzinnen,
die doorgaans ten doel hebben te bewijzen : dat ik den
tekst goed geleTen heb. Deze punters Bens en vooral
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vastgesteld zijnde, ga ik over tot mijne verdediging
in de bijzonderheden.
Het wordt mij tot een verwijt gemaakt, dat ik, in
plaats van elk eerste der volgende woorden, het tweede
geplaatst heb :
Vs. 208 jonvrouwen — joncvrouwen; 274 apel —
appel ; 311 hie — hi ; 445 sallen — salen ; 457 een
— en; 602 meest dan — meer dan ; 628 ende — en ;
914 hom — hem ; 1448 here — ere ; 1784 icker —
ickse; 2234 de (aanw. voornw.) — die; 2298 nemine- niemene ; 2391 seidem — seiden hem ; 2881 die (u)
— di; 2990 hafslaen — afslaen; 2545 in inne — in ; 2984
ousten — outsten ; 3614 hire — hise.
Laat ons opvolgenliik zien waarin eigenlijk mijne
misdaad bestaat, hoe groot zij is, en hoe « onkundig »
ik te werk ging.
Vs. 208. Yoncvrouwen. Het was wel der moeite
waard ons nailer bekend te maken met de cacographievan dit woord, als jonfere, jonfrouwe ! Men vindt
ook joncfrouw, joufvrauwe, jouffer, joffer enz. En
als heer Stoett dan toch eene afgodische hulde wilde
toegebracht zien aan de volksspraak. (blz. 14 van zijn
pamflet), waarom dan ook geen greintje wierook gebrand,
geen wassen kaarsje ontstoken voor ons Brabandsch
uffra, ons Vlaandersch eefre, killer, jeer enz?
Vs. 274. Appel. 1k zegde onder de Errata : « In
plaats van apel diende er wel appel te staan, ondanks,
het rijm ». 1k had des te meer grond om deze opmerking te doen, daar onze dichter zoo schroomelijk
licht omspringt met het rijm, zooals wij het in onze
Inleiding reeds aanstipten ; eenige bewijzen voorderhand :
vs. 53 gescepen , : toespreken ; 9 9 scerne : doctrineerne ; 115 vifte : ansichte ; 151 snee : Jesse; 163
plegen : leven; 237 siden : scinen ; 252, bequam : vernam ; 353 boden : vroeden; 403 dach : af ; 587 boengart : went; 611 tachterwarne : gerne; 651 sone : comer ;
787 daerin : him ; 831 selve : 'beige; 881 dan : plain;
919 slapen : naken; 961 lerene : bestierene ; 1155 hem :
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ben; 1225 snieme : nemen; 1247 dochtere : lachtere ;
,enz. enz. enz.
« Ik maak hieruit op », zegt mijn bestrijder, « dat
de vorm apel door den uitgever voor foutief wordt
gehouden ». — Hoe anders? — « Een blik in het Mnl.
wdb. van prof. Dr. J. Verdam had hem deze foutieve
opmerking kunnen besparen ». — En wat vinden wij
ter aangewezene plaats? Op 24 citaten, zegge vier en
twintig, komt er 66nmaal, N. B. eenmaal apel voor.
Ik zie niet dat Verdam apel goedkeurt, anders had hij
,dezen alleenlooper bij de varianten gerangschikt. En er
is een pedant opgerezen, om eenen echtingsbrief aan
dien aterling te vergunnen. Dus, alweder eene kostelijke aanwinst voor onzen taalschat ; « alweder een
bewijs, dat de heer S. onkundig is enz. enz. »
Vs. 311. Hi. « Hoe gewoon hie is, blijkt uit tal
van voorbeelden. » — Ja, zoo gewoon dat Verdant
ervan zegt : soms ook hie, vooral in het rijm, en hij
haalt een zestal voorbeelden aan van dat eerwaardig
verschijnsel, waaronder dat van ons vs. 311, alwaar
het, met als rijm, maar in het begin van het vers voorkomt. Men ziet het, beer Stoett is nooit verlegen om
voorbeelden uit het domein der cacographie. Geloof wel,
dat ik het evenmin ben, mijn goede heer, maar hi
alleen is en blijft de echte vorm.
Vs. 455. 655. 945. Salen, 't zelfde geldt voor sallen.
Doch, beer Stoett, om u niet al te boos of droefgeestig
te maken, liet ik in een paar andere verzen sallen
staan, dat beet, eigenlijk, zij ontsnapten mij.
Vs. 457. Ik heb op en bedde veranderd in op een
bedde. Ja, beer Stoett, om der klaarheid wille, niet
uit onbekendheid met uw middeleeuwsch gebroddel,
geloof me vrij. Ik heb van dat en dergelijk goedje in
mijne lezingen en oorkondendoorsnuffeling meer gezien
dan gij.
Vs. 602. Meer. Ik heb den comp. meer gesteld
waar het hs. het superl. meest draagt :
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Dat de here nicer sine gedechte
An den sconen lopelinc lode
Dan hi an den sconen boem dede.

« De heer S. verandert bier de oorspronkelijke lezing
van het hs., dat, in plaats van meer, meest heeft. Hieruit
blijkt « alweder » dat de eigenaardigheden onzer middeleeuwsche syntaxis den uitgever vreemd zijn. » — Och
neen! mijn beste beer, die eigenaardigheden zijn mij
zoo vreemd niet als het u behaagt te zeggen , maar ik
heb ook mijne eigenaardigheid, en die bestaat hierin,
dat ik zulk een gebrabbel, waaraan gij uw welgevallen
hebt, niet lijden kan, arced.
Vs. 628. En. Ik heb gedrukt
En siedi niet, here, wat hem dirt?

en niet Ende siedi niet. En ik zou het nog doen, ondanks
alle kopisten der middeleeuwen en hunne casuistische
lofsprekers. Nog eene eigenaardigheid van mij.
Vs. 914. Hem. Er staat hom in het hs. en ik heb ook
horn gedrukt ; ik heb mij echter geoorloofd in de Erratalijst
de meening uit te drukken, dat er beter hem gelezen
wierde. Waarom ? Omdat horn, eigenlijk home, ook hoem,
hoeme, voor heme, tot den Limburgschen tongval behoort, dat onze dichter een Brabander is, en dat deze
vorm ook in de 4500 verzen slechts eenmaal voorkomt.
De beer Stoett doet anders heel wel met ons te leeren
g dat een vorm home) niet onbekend is. » — Men zie
o. a. S. Servatius vs. 349 en 351, en mijn Keurboek
van Diest, 16. 21. 22. 24. 26. 28, bij Verdam gemeld.
Dat deze vormen o. a. ook Geldersch zijn zou beer
Stoett uit Nijhoff s Gedenkivaardigheden moeten weten.
Vs. 1448. Ere. Tintillus groet den keizer, maar
deze, diep vergramd omdat zijn zoon niet spreekt, biedt
hem geenen wedergroet, en zegt :
lc en an u doget noch

here.

Het rechte woord is ere, 'loch in het hs. leest
men here, en beer Stoett vindt hier alweer gelegenheid
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om mij te leeren, dat de vocalen in het Mnl. zees dikwijls voorafgegaan zijn van de aspiratie! (Item vs. 2990
drukte ik afslaen i. pl. v. hafslaen). Wat zal men er
in Vlaanderen, en zelfs in Brabant, over verwonderd
staan!
Vs. 1783.

Die vrouwe hevet mi wel gedient;
' Ganc wech, ontbere diere tale,
Die vrouwe becomt ni wale,
Noch en wille icker niet ontbaren

Ickse. _

Ik drukte achter icker, tusschen haakjes, ickse. 0
gruwel ! « Alweder een bewijs, hoe weinig de heer S.
van de grammatica op de hoogte is, daar hij antlers
weten zou, dat het werkw. ontberen den genitief kan
regeeren, » — wij, onkundigen, zouden zeggen doorgaans regeerde — « en er de gen. sing. is van een
pronomen etc. Zie mijne syntaxis, en zie Franck. » —
En alvveder water op heer Stoett's malen. Wat is die
jonge beer mij niet al schuldig, dat ik hem zoo menige
gelegenheid verschaf om te malen en zijne diepe geleerdheid urbi et orbi uit te bazuinen.
Maar hoe Ion het genitiefregimen van ontberen of
ontbaren mij onbekend zijn, daar ik zoo even drukte
Ganc wech, ontbare

diere

tale ?

en muj die genitief in dit dichtwerk zelf zoo dikwijls
met gemeld wkw. uit de pen vloeide :
6o5. Doe mochts die here niet ontbaren.
189o. Sinne nianne wildens niet ontberen.
2193. Ic rade u dat ghijs wilt ontbaren.
2D90. Here en wildijs niet ontberen.
'1 616. Dat hijs niet langer mochte ontbaren.
3297. Uwes en staet mij niet tontberne.
409 1. Mi en staets niet tontberne.

(1k liet vs. 2590 onberen staan, daar overal ontbaren
gezet is. « Welk een inconsequentie! » zou beer Stoett
nogmaals uitroepen, had hij dit nog opgemerkt. Maar
grijpvogelsblik is nog geen arendsblik. 1k verzend overi-
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Bens den heer Stoett, omtrent dit punt, naar mijne
Lijst van Nederduitsche werkwoord en, die oudtijds
met den eenitief verbonden werden, welke ik over zoowat veertig jaar uitgaf, toen de komst van den beer
Stoett in Nederland nog reikhalzend verwacht werd.
Ik drukte dan ook ickse nevens icker,. niet omdat
ik Franck niet met vrucht gelezen heb, maar om den
gewonen lezer niet op te houden ; ik doe te meer
opmerken dat dit pron. er voor haer in ons gedicht
volstrekt niet elders voorkomt.
Vs. 2234. Die. p oet het, na al het voorgaande,
nog een raadsel zijn voor den heer Stoett, waarom ik
bier het duistere de door het klare die vervangen heb?
En waarom heb ik het op andere plaatsen laten
staan? Wel, om de eenvoudige reden, dat ik er over
.gezien heb. Is u dat nog nooit gebeurd, heer Stoett;?
Maar is dat ook al onkunde? Neen, het kwam hier
en elders uit eene overhaaste bereidwilligheid jegens
deftige Hollandsche taalkundigen, die, voor den roman
De Rose en voor den Spieghel historic el naar het hs.
haakten.
In vs. 2881 « behoeft die (u) niet in di veranderd te worden », zegt heer Stoett. Geen genade voor
eene gezuiverde, meer verstaanbare taal I En men merke
wel op, dat deze misvormde vorm zich weeral maar
eenmaal in ons dichtwerk voot rdoet, dus blijkbaar eene
slordigheid van den afschrijver.
Vs. 2298. Niemene. Vs. 4233 heeft inderdaad te
recht nemme, loch in vs. 2298 is nemine zoo verwijderd als niemene, van de vereischte schrijving nemme
of nemmee.
Vs. 2391. Si seiden hem. Voor wie zooveel van
de volksspraak houdt, moet mijne opheldering van seidem Been aanstoot zijn, want deze laatste vorm, in
het meervoud, zou het yolk niet gebruiken.
Vs. 2545. Inne. De zonderlinge uitdrukking in inne
wesen, in inne hebben, maken, worden, zou ik kennen, ware het slechts uit den Lekenspieghel van De Vries,
_
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:mar ik verkoos het belemmerende in voor u mijne »
lezers weg te laten, zonder jets aan de vakmannen te
Icort te doers. Ik zou ook met Huydecoper de voorkeus geven aan het inne werden der Hoogduitschers.
1k doe tevens opmerken, dat de uitdrukking in inne
wesen of hebben, mij nOoit in eene oorkonde voorkwam, 't welk met menige u eigenaardigheid » uit
de « literatuur » het geval is.
Vs. 2881. Di. Ik begrijp nu genoeg waarom beer
Stoett den onzuiveren vorm die verkiest ; zake van fijnen
smaak, van schoonheidszin, van esthetisch gevoel, anders
niet ; maar men kan ook niet alle gaven bezitten.
Vs. 2984. 1k heb ousten vervangen door outsten,
bier en ook vs. 2 977 ; Welke laatste schennis aan beer
Stoett ontsnapte. 1k liet echter zes maal vroescap staan
tegen tien maal vroetscap, daar ik depost inzag dat
het eene zoo gangbaar en zoo verstaanbaar is als het
tweede, en ik mij niet voorgesteld had, noch voor
.zending had, eenvormigheid te brengen in het gedicht.
Zie overigens wat ik onder vs. 2234 zegde, in fine.
Vs. 2168 « is hoogst waarschijnlijk in de war, »
zegt heer Stoett. — Wel, dat is Quist zijn element.
« Doch is er meer, waarop de heer S. niet heeft
gewezen, namelijk dat er hoogst waarschijnlijk een versregel ontbreekt. » — Niet hoogst waarschijnlijk is het,
beer Stoett, maar stellig, dat hior een vers ontbreekt,
alsmede tusschen vs. 2)84 en 2186, en S. heeft er in
zijne Inleiding op gewezen. Als men zich als rechter,
en als een zoo streng rechter aanstelt, vereischt de
gerechtigheid, dat men geen enkel stuk van het proces
ononderzocht late.
Vs. 2367. Het was een ridende manenscijn. « De
uitdrukking schijnt den beer S. niet duidelijk te zijn.
Hij zet er ten rninste in de Woordenlijst een vraagteeken achter. » Voor den heer Stoett bestaat er,
God lof, geene duisterheid meer.
« Waar hij verschijnt, begint het heerlijk op te dagen. »
Mijne zending was niet dit of eenig ander woord te
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verklaren, en de uitlegging van deze uitdrukking, gelijk
voor al het overige, bleef aan anderen overgelaten ;
deze echter was bijzonder weggelegd voor den heer
Stoett, en hij verklaart ze door « een maneschijn
waarbij men Iran rijden, dus een heldere maneschijn ».
Wij hebben daar niets tegen. Uilenspiegel kon wel
meel ziften in den maneschijn ; het volksboek zegt ons,
niet of het in eene ridende dan wel in eene Tiftende
was. — Als het nu eens eene risende, wassende maan was?
Vs. 2469. « In de Errata wil de heer S. helden
veranderen in hellen, ten minste hij zegt aldaar helden
waarschijnlijk hellen. Geheel overbodig. In de middeleeuwen is helden niet ongewoon. — In de Woordenlijst staat : « Heiden (hellen). — HelDende. » Een.
bewijs, dat ik het woord noch veranderde noch verwierp; miin erratum was inderdaad « overbodig ».
Neen, ,het woord was niet ongewoon ; ook Kiliaan heeft
het geboekt, en zelfs ter uitsluiting van hellen, en ik
nam het ook op in mijn Glossarium, en wel als
bedrijvend werkwoord : « Helden, bw. Doen hellen,
fr. incliner. Kil. Inclinare, etc.
« Onder andere vremde, costelicke ende coninclike juweelen, twee zilveren croesen, zoo hooghe verhfwen, dat
een man, recht staende, ende dezelve croesen oft schalen,
beneden upt pavement staende, daeruut, met die slechts
to helden, dryncken mochte. F. Vander Haeghen, Ber.
tijden, III 218. »
Vs. 2712. Bedi waes is wel na doet.

In de Lijst stelde ik : « Na (nabij) ». Heer Stoett
wil welna aan elkander geschreven hebben, en verzwaart er weeral het pak mijner zonden meé.
't Is bonnet blanc en blanc bonnet. 1k vraag het
nogmaals, bier, en ik mag het schier overal vragen,
is zulk eene kinderachtige critiek niet beneden de
waardigheid van een deftig recensent ? En is heer Stoett
wel op de hoogte van waarop naar de uitspraak van
een Recensent geluisterd wordt?

VAN DEN VII VROEDEN.

183

Huydecoper heeft in Melis Stoke, IV 582,
eenmaal wel naer voor nabij, doch niet aan elkander
geschreven; en Dr. W. G. Brill, die den Melis Stoke
onlangs heruitgaaf, drukt ook wel naer. Waarom
gewaagt er de zoo belezene beer Stoett niet van ?
—

Vs. 2797. Na bliscap court dicke rouwe,
Ende na rouwe bliscap guet.

ik zegde in de Lijst : a In pl. v. guet zal er
wel groet moeten staan (het w. rijmt op God — nog
een ri.jm, dat met apel en consoorten over de baan
mag). Dat is alweer in den smaak van heer Stoett
niet. « Goet kan ook in de middeleeuwen ruim, overvloedig, groot, enz. beteekenen. » — 0 ja, in de
middeleeuwsche taal, gelijk in het middeleeuwsch leven,
moet men maar altijd de spreuk voor oogen houden
Nil admirari. Heer Stoett kon de opsomming zijner
synonyma verrijken uit mijn Glossarium, waar het
gebruik van goet nog geboekt staat voor : braaf,
eerlijk, wettelijk, aanTienlijk, voornaam, adellijk, eerTaam, achtings- en geloofwaardig, Taakkundig, deskundig. Maar voor hem, die niet - ziende blind is, is
blijkbaar en onbetwistbaar groet bier het vereischte
epitheton. Indien het, zooals beer Stoett het als mogelijk
werende voorgeeft, guet rnocht wezen, zouden wij eenen
flauwen dunk moeten hebben van onzen dichter, die
slechts 66ne benaming heeft voor zooveel schakeeringen.
Alweer queues de cerises, Mijnheer, en moedwil.
Vs. 2839. Dus scieden si, ende sijn gegaen
In elc lant soeken raet,
Na dat horen here staet.

Ik noemde dit laatste een duister vers; beer Stoett
maakt het mij niet klaarder met in dat dattet te zien.
Vs. 3148. Haer mage hieten se swigen stifle
Ende laten haer inesbaren staen.
Ende haren rouwe te nieute gaen;
Sidermeer dat hi ware doet
Haer en holpe geen rouwe groet;
Verdroecht, so st scoenste mochte,
Dat waer haer best in alien gedochte.
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Hierop vaart onze criticus uit : « In de Errata
wordt aangaande vs. 3148 gezegd : « « De zin is
onvolledig. » » Dit gezegde bewijst alweder, hoe weinig
de uitgever op de hoogte is van de eigenaardigheden
onzer middeleeuwsche Syntaxis, We hebben in dezen
regel het geval, dat het pronomen personale is weggelaten bij een optatief, die voor een imperatiet staat.
Zie n2ijne Syntaxis, enz. » — Indien die regel bier toepasselijk is, indien het pron., hetzij dan cacographischregelmatig, achtergelaten is, is de zin dan niet onvolledig uitgedrukt ? En is hij het namelijk niet voor den
gewonen lezer, die met al de subtiliteiten ewer niet
zelden phantastische Syntaxis onbekend is ?
Gelukkiglijk heeft onze Mnl. letterkunde niet veel
van die scheeve wendingen « in inne ».
En is de zin ook niet onvolledig in vs. 3252 :
Noch en wist hi beteren raet,
Na dat hem gescepen staet,
Dan hi wederkere ter vro,we?

Ik vraagde in de Errata : « Moest er niet staan
dan dat hi? a - « Ja wel, » antwoordt beer Stoett,
« om duidelijk te zijn, maar er Tijn eenige voorbeelden
van het weglaten van dat. » Dus, alweer een dogmatieke
regel daarop gebouwd. 0 zalige, vindingrijke cacographie!
Vs. 3977. Di ridder ginc eer hi gefeen
Dat hi totter kerken quam,
Daer hi sinen here vernam.

1k stipte deze verzen aan als onklaar. — « Ik
geloof, dat de lezing volkomen in orde is, » gewaardigt zich heer Stoett, « alleen de constructie is eenigstins gewrongen. » — Alias onklaar, niet waar, beer
Stoett? Wij zijn het dus volkomen eens.
vs. 4358. Er wordt eene groote mate driestheid
vereischt, en een onbegrensd vertrouwen in de lichtgeloovigheid zijner lezers, om te durven schrijven dat
het imperf. sant van senden mij onbekend zou wezen,
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Sont is eene drukfout. Maar hoe liefjes Neer Stoett u
dat weet te zeggen! « Is de uitgever dan zoo weinig
op de hoogte der middeleeuwsche conjugatie, dat hij
niet weet, dat het gewone (?) imperfectum van senden, sant
luidt. Dit (is toch waarlijk niet te veel gevergd van
iemand die' een middeleeuwschen tekst uitgeeft. » —
Zeer inschikkelijk, zeer gematigd in zijn programma
onze Donquijote der cacographie. Hij kon zich echter
lichtelijk zelf vergewissen van de ongegrondheid en de
vermetelheid zijner beschuldiging; immers ik drukte
hoogerop
vs. 4157 Overal hi boden sande.
» 4428 Die Keyser boden ute sande.

Heeft beer Stoett deze verzen niet gemerkt, hij die
mij met een vergrootglas' leest, de eerlijkheid maakte
het hem tot plicht bier ook, zooals op andere plaatsen,
de Woordenlijst na te slaan op het woord Senden.
Maar hij schijnt ook eene bijzondere grammatica en
syntaxis te ,,hebben voor de eerlijkheid en fatsoenlijkheid. En ontkent hij mij, boven de wetenschap, nog
alle herinneringsvermogen, zooals het geval ook was met
ontberen, dan weigert hij het ook aan zich zelve. Hij
sla overigens onze . Sevenste bliscap van Maria maar
open, alwaar hij lezen zal
Soe sant hi hem, in rechter trouwen;
vs. 24
en » 1346 Dat de almechtige God ons sant.

En beer Stoett zegt niets van het gewone geliikvloeiend imperf. sende, dat tweemaal in ons gedicht
voorkomt ?
Senden, zegt De Vries, Lekenspieghel, Woordenlijst, naar de Twakke bulging, die het oudtijds volgde,
en ook volgen moest — En wat zegt hij inzonderheid van
het hybridische sent v. 4358? Geen stof tot een regeltje,
p een, beer Stoett? Bijv. « Alswanneer een dichter het
w. senden in "t impf. te gebruiken heeft,' en de vormen
sende of sant niet passen voor het op ent uitgaande
rijm, dan is de vorm sent volkomen gewettigd? »
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Vs 1117. Alsi waren in den boemgart bede,
Ipocras ende de neve,, seide....

Aldus het handschrift. lk heb een sic achter neve
gesteld, omdat de zin onvolledig en gebrekkig is; de neve
moest herhaald of door een pronomen vervangen worden.
Doch, dit heeft aiweer niet de minste zwarigheid in
a Eene dergelijke constructie
voor onzen pedagoog
komt nu en dan in het Mnl. voor. Ja, wat komt
er niet al in voor ? Onze moedige, onverschrokken
kampioen van al de slordige schrijvers en afschrijvers
trekt zich wederom uit den slag en jubelt dubbel,
« omdat op dit verschijnsel nog niet geweTen was ».
't Is zeker, troostend en verheugend is het voor Nederland, die man gaat al ooze taalkundige Lichten overtreffen en « dood schijnen » ! Zie nogmaals Tijne
Syntaxis.
Kortom, wat legt beer Stoett mij te last? De verduidelijking (de verandering betwist ik) van eenige verminkte woorden of onklare bewoordingen ; -- het aantoonen van een paar duistere zinsneden ; — eenige gewaande
verkeerde lezingen (doch de zorgvuldigheid, met welke
ik het hs. gelezen heb, en ook anderer leeskunst heb
ingeroepen, veroorlooft mij aan betere lezingen te twijeenige sic's, die in alle landen van Europa
felen);
beteekenen (( Ik heb goed gelezen, het staat er zoo
en niet antlers; a — een paar onderstelde onjuiste
interpunctie's ; — dat ik niet bekend ben met al de
Noord-Nederlandsche tijdschriften — de door mij in de
Inleiding te kennen gegevene uitlating van een vers;
eene drukfout ;
eindelijk, gemist beer Stoett 66n
woord in de Woordenlijst, die mij een paar maanden,
niet met eenen « onvermoeiden maar met eenen
uiterst vermoeiden ijver en afgematten geest, tot ziekmakens toe, heeft bezig gehouden, en dat ten dienste
van de heeren taalvorschers, erkentelijken en ondankbaren! Een woord op ongeveer 27,000 woorden ! 1k
moet evenwel uit eerlijkheid bekennen, dat hij hierin
al te toegevend is ; ik ken er meer. En is hij op de

VAN DEN VII VROEDEN.

187

zoek naar het woord wouden, hij zal het, o. a., onder
den vorm niouwen, vinden in de Sevenste bliscap vs. 113o.
Te oordeelen naar de snoeverij van zijn factum,
verbeeldde ik mij, dat de wetenschapsmaat van den heer
Stoett boordvol gevuld was, dat hem niets op het taalkundig gebied onbekend noch vreemd was; rnaar het
bronzes standbeeld heeft ook voeten van kleiaarde, en
hij zelf gelast zich ons te belijden, dat er aan zijne
volmaat en volmaaktheid nog ietwat ontbreekt (laat
'staan al het gegis en getast daar zijne verklaringen van
krielen).
« De waarde, die dit gedicht voor de taal heeft,
zegt hij, is niet gering, daar we er eenige tot nu toe
onbekende woorden in aantreffen, alsook eenige, waarvan
nog rnaar zeer weinig bewijsplaatsen zijn gevonden. »
Hadde beer Stoett bier Verdam ook open geslagen
(zooals hij er mij noodeloos naar verzond) en tevens
mijn Glossarium, hij zou er zich voldoender wijze
kunnen verzekerd hebben, dat de woorden Avetronc
(in overspel verwekt kind), (Leleice) Siere (zie Chiere),
Gesach (kooi , gevangenis) , Bloetresen (bloetreisen) ,
Ropen (trekken), (—Verdam Haerroiven, Glossari u rn
Harop), en Bedemen (duister worden) (Verdam), noch
onder die onbekende woorden moeten begrepen worden,
noch meer verklaring, noch meer bewijsplaatsen behoeyen, dan die, welke in beide weaken te vinden zijn.
Hadde het ook in zijn plan niet gelegen, volstrekt
niets goeds van mij te melden, hij zou moeten bekennen hebben, dat de door mij in de woordenlijst geuite
gissing, zoo niet verklaring : e Scurvele. Moet het niet
zijn : scureele, van het fr. escureuil? » niet van alien
schijn van pistheid ontbloot is? Eindeliik boort nog
tot zijne hierboven staande waardeering. van het dichtwerk het woord Mellen, waarvan hij zegt : « Het
verkw Mellen (vs. 385o), trouwen was tot nu toe in
bet Mnl. onbekend. Het zal wel hetzelfde zijn als hd.
(ver)mahlen » — (N. B. lezer) — « Too ten minste de
leTing Hoed is. » 1k heb het genoegen te kunnen
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bewijzen dat de lezing, ten spijte van hem, onberispelijk is. Men zal in mijn Glossariurn, ter behoorlijke.
plaatse, vinden :
Mellen, bw. Trouwen, een huwelijk inTegenen,
fr. marier. Kul. Mellen / Maelen. Ducere uxorem,
conjugari (Kil. auct. Marier). Maelen / Mellen. vet.
sax. sicamb. Conjugium inire, conjugari, conjungi.
Lexer Mahelen 1 mehelen swv. contr. malen, rod.
malen, mélen. -- 2. and. mahaljan, malen : versprechen, verloben, vermahlen.
« Ende 'sondaechs, Onser Vrauwedach, viij en deser
maendt, alzo de prochiepape in meeninghe was te trauwenofte mellen eenen bruidegom ende eene bruyt tsynen
huuse, uut causen dat by niet en durste eenighe diensten doers in de kercke, zo quamen Baer... (Later te;
meldene bron). »
Meltrinck, zn. m. Trouwring, fr. anneau nuptial.
Lexer Mahel-rinc stm. Verlobungs-vdrmahlungsring.
( Dies sal den blijver ofte blyveghe voorenuyt houderr
een bedde ghestoffeert, ende een habijt naer haerlieder
staet ende qualiteyt, ende sal toe dien de blijvege
behouden haeren meltrijnck, sonder dien in deele te
moeten bringhen (.iron ut supra). »
Doch ik heb er genoeg van, en de lezer ongetwijfeld
ook. Ik zal het dan hierbij maar laten. « Hierbij zal
ik bet maar laten, » zegt ook de heer Stoett. Gelooft
ge dat, goedjongstige, eenvoudige lezer ? Ge kent onzen
criticus nog niet ten voile. « Ic macht niet laten, is
moet minnen, » zegt de vrouw van den ouden Vroede
« ik kan 't niet laten, ik moet schimpen en stooten » zegt
heer Stoett, en, den vluchtenden Parthus gelijk, keert hij
zich om, en schiet mij nog eenen vergiftigen pij1 toe
(in cauda venenun2), ter zake van... mijn Glossarium,
om mij ook daarin te benadeelen. Het was den dartelen
jongeling niet genoeg zijne diatribe gesioten te hebben
met eenen « welwillenden » raad aan onze Academie
toe te sturen, zij, het eigeniijke mikpunt van zijnen
wrevel, tot welken het mij grieft de gelegenheid te:
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hebben gegeven, hij moest nog een splintertje doen
opmerken in een werk, de vrucht van veertig jaren
zamelens en onderzoekens (1850-189o), welk de
Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden
en prof. de Vries onder hunne hooge bescherming
gewaardigden te nemen. Nogmaals en niet min diep
zou het mij smarten, indien het Glossarium niet aan
hunne verwachting beantwoordde. Is het werk niet vrij
van gebreken, jets wat ik beter weet dan iemand, ik
durf hopen, dat de gehalte des metaals het gebrekkige
van den muntslag zal opwegen en vergoeden.` Wij,
wij genoten het onschatbare voorrecht niet de gouden
lessen te hooren van eenen De Vries ; wij hebben het
kostbare geluk niet in een midden te levee waarin u
alles en alien met raad en hulp en bemoediging ten
dienste staan. Dit strekke onze zwakheid tot verschooning.
Doch de louter wetenschappelijke. on bevooroordeelde
en fatsoenlijke beoordeelingen van prof. Gallee te Utrecht,
van prof. Vercoullie te Gent, mannen die zoowel over
verdiensten als over gebreken eerlijk oordeelen, de goedkeuring van het Engelsch Athenaeum, die er van schreef
« It is a work of remarkable erudition, a en last
not least, die van prof. De Vries, zonder van een
aantal aanmoedigende, mij persoonlijk toegerichte brieven
te gewagen, getroosten dat de Leidensche Maatschappij bij mijne uitgave niet zal lijden, en de uitkomst
heeft het, God zij dank, reeds bewezen. Ondertusschen
acht ik den beer Stoett een onbevoegd rechter om over
mijn glossarium ecne geldige uitspraak te doen ; en
mocht hij voor sommige Nederlandsche antinationale
partijgangers bewezen hebben, dat ik niet op de hoogte
der Stoett'sche wetenschap ben (hoe dikwijls heeft hij
dat niet herhaald?), en de Vlaamsche Academie de
uitgave der VII Vroeden aan eenen onbekwame heeft
toevertrouwd, ik getroost mij hierin, dat er in beide
Nederlanden nog rechtschapene geesten en gemoederen
genoeg zijn, om den uitval van den heer Stoett als
onrechtvaardig, antinationaal, kwaadwilligst, onedel,
dwaas en soms kinderachtig zullen veroordeelen.
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Het zij mij, om te sluiten, vergund, en prof. De
Vries, wiens goedhartigheid en lieftalligheid zoo ruim
zijn, zal het mij, durf ik hopen, ten beste van de
uitgave, niet ten kwade duiden, dat ik, tot mijne
verdediging, of liever, om eene kwaadwillige insinuatie
te keen te gaan en zooveel mogelijk krachteloos te
waken, hier een uittreksel mededeel van den brief,
d. d. 14 Nov. 1886, waardoor hii mijnen moed ter
voortzetting van mijn baatzuchtvrij -werk opheurde :
« Bij de uitgave nu van uw eerste stuk, is het
mij eene behoefte, u met het gelukkig tot stand komen
van uw zoo belangrijk werk mijne hartelijke gelukvvenschen aan te bieden, en u tevens mijnen oprechten
dank te betuigen voor de groote eer, die gij mij door
de welwillende opdracht van het bock zoo vriendschappeliik hebt bewezen. Ik stel die eer op zeer hoogen
prijs, en verheug mij mijnen naam verbonden te zien
aan een zoo degelijk en leerrijk werk van een door mij
hooggeschatten schrijver : een werk, dat de vrucht is
van langdurigen en ernstigen arbeid, en dat, ook na
het Woordenboek van Verdam, een allerbelangrijkste
aanwinst voor de kennis onzer Nederlandsche taal mag
heeten. Door de beide woordenboeken te zamen, dat van
Verdam en het uwe, is de kennis van het Middelnederlandsch nu tot eene hoogte gebracht, die andere
volkeren ons mogen benijden, en waarvan zeker, voor
veertig jaren, in de dagen onzer jeugd, niemand had
kunnen droomen. Mijne beste wenschen blijven u vergezellen, dat gij het werk ten einde toe in gezondheid
en levenslust zult mogen voltooiene Het zal de kroon
van uw werkzaam leven zijn., »
K. STALLAERT.
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E schrijver heeft in de nieuwe uitgave zijner
« Vonken en Stralen » de voorrede der eerste
bewaard, « zonder er jets aan te veranderen
noch van uitteschrappen. » — Al aanstonds treft u in
deze regels een toon van rechtzinnigheid en vrijpostigheid, die sterk afsteekt op de platte verschooningen, ja,
lafle smeekingen waarmée zoo menige schrijvelaars het
hart der lezers tot welwillendheid, ja, tot medelijden
zoeken te vermurwen. Doctor Van Oye stelt zich zonder vree,s aan alle de hekelingen bloot; hij wacht onbeducht de critici's af; hij heeft bewustzijn zijner kracht
en waarde. De glorie, hij zegt het rechtuit, die zoekt
en verwacht hij ; en ja, die zal hij vinden, of beter
die heeft hij alreeds gevonden. Want dichter is hij ; en
ofschoon hij zelf het- verklare, men zou het ten onrechte
ontkennen. — « Ik ben dichter. Is_ dat ijdelheid ? Neen.
Hoogmoed? Ja — indien het hoogmoed heeten zal eenig
smaakgevoel in zich te herkennen, zekere behoefte naar
het schoone, naar het goede. » — Die woorden onderschrijven wij zonder voorbehoud. Geen rijmelaar is
hij, Been navolger ; maar vinder, die uit eigen bronnen
put hetgeen hij den lezer opdient, of, ontleent hij ook
al jet aan anderen, het met den stempel zijner persoonlijkheid weet te merken en zich eigen te makers.
Guido Gezelle, de oude westvlaamsche meester, mocht
hem dus met recht toezingen gelijk hij deed, met de(1) A. Siffer, Uitgever, Gent. Prijs fr. 3,00.
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liefde eens vaders voor zijn kind en de fierheid eens
meesters op een veelbelovenden leerling (r).
't Verrast mij niet, 't verheugt
Dat ik met lauwerblaan
Uw zegepralend beeld
Gekroond zie voor mij staan,
Gekroond met eigen moed,
Volherding, en dat een,
Dat gij zijt, dichter, gij,
Mijn kind, gij zelve, alleen !

Daarom achten wij het een waren dienst aan onze
letterkunde bewezen, dit bock nailer te doen kennen.
Want er is veel in te leeren, veel nut en voordeel uit
te trekken. Door den ernst en de verhevenheid der
gedachten, door de fijnheid en de diepte ' der gevoelens,
door den rijkdom, de keurigheid en de welluidendheid
der taal, verheft het zich verre boven het meest der
hedendaagsche letterkundige gewrochten. wij hebben bier
niet te doen met een kind dier eeuw, die volgens Beets'
gegrond verwijt (2) :
Die slechts twee wegen kent om tot wat naams te raken,
Gemaakte klacht of wild geschreeuw.

Dr. Van Oye kent andere wegen, die verder en
hooger leiden. Maar hoe nu onze taak ondernomen ?
Een aigemeen oordeel vellen over 't gansche boek ? De
eenheid hadde er zeker aan gewonnen ! Maar de natuur
zelve van het werk laat het moeilijk toe. Immers het
geldt bier geen gewrocht uit dene gedachte gesproten,
volgens een plan opgevat en afgewerkt. Het zijn verspreide stukken, zeer verschillend van aard en van
inhoud ja, door hunne verscheidenheid zelfs geven
zij aan a Vonken en Stralen » een gansch eigenaardig
(1) GUIDO GEZELLE. Gedichten, geTangen en
(2) BEETS. Dichtwerhen. Ode aan Vondel.

gebeden.
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karakter en bewijzen in den schrijver een veelzijdig,
alomvattend talent. Poezie en proza, losse gedachten,
minnedichtjes, droomerijen, krijgsliederen, treurdichten,
idyllen, lierzangen, cantaten, en om te eindigen eene
prachtige reeks bespiegelingen van beschrijvenden en
wijsgeerigen aard, ziedaar de verrassingen onder den
eenvoudigen titel des boeks den gelukkigen lezer voorbehouden. Mijnheer Van Oye, gelijk men ziet, is niet
dergenen die veel beloven en weinig geven. — Het
eenig middel om over dit alles een voldoend en rechtvaardig oordeel te vellen, is dus den dichter stap op
stap na te volgen, en al gaande over de merkwaardigste, zoo niet alle stukken eenige vlugge opmerkingen
te geven.
Een woordje op voorhand over de bladzijden in
proza, bier en daar in i« Vonken en Stralen » als
onachtzaam en met te spaariame hand uitgestrooid.
De stiji is doorgaans zoo zuiver van uitdrukking, als.
forsch en gespierd van samenhang en vrij en los van
gang. En tevens hoe waar, hoe fijn opgemerkt, hoe
verheven soms, hoe treffend altijd !
Men oordeele naar twee staaltjes.
In het eerste drijft schrijver den spot met- de
gemaakte bedeesdheid van zoovele hedendaagsche dichters ,
« Een beetje waarheid, heeren Dichters! een beetje
rechtzinnigheid !
' Hoe! ge zegt niet te kunnen schrijven? maar in
's hemels name, waarom schrijft ge dan ? Wie dwingt
er u toe? — Brijzelt uwe pen, scheurt uw papier,
of — need; verkoopt het aan een kruidenier ! Die zal
het beter weten te verwenden. » En het volgende :
Y Neen. ik vergis me. De pazie zal wel jets meer
zijn. De poezie is de reinheid des heeren, de kinderlijkheid der ziel, die — door het stof der verlagende
driften niet bevlekt, -- nog bekvvaam is de lichtstralen
op te vangen die van hooger ons worden geschonken.
« Ja, ik heb me vergist ; er hoeft cooed toe om dit
stof of te weren, om in onze « wijze » wereld nog
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te willen, te kunnen, te durven kind blijven; om in
onze verniste maatschappii nog te durven voor den
dag komen met het eenvoudig gewaad der reinheid.
« Ja, daartoe is moed noodig, — hooge moed, —
hoogmoed! ))
Wie herinnert zich bier niet de zoetluidende verzen van Nicolaas Beets?
Houd vast, houd vast, met oog en hart
De podzie van 't leven !
Ze is overal, ze is altijd daar;
't Gemoed zij rein, het oog zij klaar,
Zoo ziet, geniet, verbiedt gij Naar
U ongemerkt te ontzweven.

0! verstond ons jongere geslacht die vermaningen
der ondervindingg en des talents ! Het zoude niet, voor
den tijd verstompt, ongevoelig voor al wat schoon,
waar en edel is, zoovele rijke gaven in hunne bloetn
verdelgen, en zelf tot onvruchtbaarheid gedoernd, hooghartig rninachten of laf bespotten wat anderen tot verheerlijking van God en ziel, tot vooruitgang van Taal
en Vaderland, tot welzijn der menschheid teweegbrengen.
. Dergelijke gedachten over kunst, waarheid, vooruitgang enz. treffen wij nog aan onder de titels : in de
heide, Bloemen en vruchten, Vooruit, Genie, Morgen,
alle even gezond en geestig voorgesteld.
Treden wij nu over tot de poezie, waarin toch ook
eigentlijk het werk van Dr Van Oye bestaat en die
vooral tot stof aan deze critiek strekt.
De bundel bevat acht afdeelingen. De eerste vangt
aan met een dichtstuk zonder titel, maar dat het
« ' Vizioen der Glorie a (I) zou mogen heeten, prachtige
inleiding die ons het verheven doel van 's dichters strev en

(i) Het is de dichter zelf die de uitdrukking bezigt
0 vizioen der Glorie I Zeg
0 maged edel en schoone....
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(misschien onder ietwat te hartstochtelijken vorm) voor
oogen stelt! Grootscher van opvatting, krachtiger van
kleur vind ik Thabor (bl. 23).
Wilt ge de kracht ewer ziel aan 't goede der wereld besteden
Ga dan — stijg, stijg stout boven der wereld gewoel.
Wucht voor 't Menschdom den mensch; ga zoek u de alleenheid,
{beklim den
Heiligen Thabor. Omhoog! Werp er uw blikken in 't rond I
Grijpt er uw breedziend oog niet 't eindloos ruim in een oogslag I
Klinkt er uw stem niet sterk, galmende rein in het ruim?
Spreek van daar tot de menschheid : de hoogte, ze wijdt tot orakel
't Woord van hem lien de Geest zalft tot zijn heilgen profeet 0).

De Geest der PoeTij, vrije overzetting in blanks
verzen en vijfvoetige iamben van den wereldberoemden
amerikaanschen dichter H. W. Longfellow, bevat eene
fraaie afschildering van het woud, waar de stille Geest
der Poezij in huist, en de Tiel aan de aarde ontvoert;
weshalve het stuk verwantschapt is met de negen laatste
der verzameling, die bijna alle hetzelfde onderwerp
hebben en ook in dezelfde ongerijmde versmaat staan.
Mogen dus de aanmerkingen die wij over gene zullen
maken, ook voor het deze gelden.
De boom, minnedicht even als de Leiebloemen en
de Maartviooltjes, bezit deze bijzonderheid dat het volgens 's dichters eigen verklaring, a in den letterlijken
zin des woords, » door hem gedroomd werd :
Ik droomde van nacht een raren Broom
Ik stond in een bosch en ik was er een boom. (2)

Dit toeval brengt mij meteen de verzen van Vondel
in 't geheugen. (joTef in Dothan, v. 104.0.)

(1) De taalkundige bijzonderheden die men in de aanhalingen
zal aantreffen, zullen verder opzettelijk besproken worden. Dies
achten wij het onnoodig ze telkenmaal aan te stippen.
(2) In de inhoudstafel lezen wij :
« Dat heb ik waarlijk in den letterlijken zin des woords gedroomd.»
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JUDA.

Die Rnaap kan geestig droomen !
DE VRACHTMEESTER .

Dat kan niet iedereen , dit komt al mee te sta.

Scherts ter zijde wij wenschen den schrijver geluk
over zijne droomkunst, waaraan de dichtkunst zulk
voortreffelijk kunstdicht of liever kunstdroom verschuldigd is.
De Pijl en de Zang, nog eene overzetting van
Longfellow, is niet misplaatst op 't einde dezer eerste
afdeeling.
De Bivakliederen die de tweede afdeeling uitmaken,
slaan een geheel anderen toon aan en steken fel of
op het voorgaande zoo voor inhoud als voor trant.
Het zijn meestal herinneringen die de schrijver uit den
fransch-duitschen oorlog (1870-71) thuis gebracht heeft,
tafereelen waarvan hij ooggetuige was te Givoime en
La Chappelle (bij Sedan), te Diedenhoven (bij Metz),
te Atrecht, te Rijsel enz.
Eenige van die liederen doen ons onvrijwillig gedenken aan Deroulede : Puinen en Ter Slachtbank mogen
mijns erachtens met de schoonste des franschen Tyrtee
mededingen. Dit laatste werd den dichter ingegeven te
Rijsel door het aanschouwen eener troep jonge recruten,
in der haast onder de wapens geroepen en zoo maar
onbereid tegen een zegepralenden vijand opgezonden.
Hoe ze daar getrouw, ' naar 't leven afgeteekend,
onder onze oogen voorbij trekken ?
En — voorbij me trekt, verward dooreen marscheerend,
dun gekleed en slecht geschoeid, van natte koil
bibbrend, 't bleek gelaat verkrompen, 't oog slaapdronken,
't waggelend zwaar geweer met_ stijfverkleumde hand
vast op 'hun doorsneeuwde schouder klemmend, eene
betide van een honderdtal recruten voort.
Zestien, achttien, twintig jaar. — Ze zingen I Moedloos
zingen ze om zich mood te geven, 't vurig lied
« Allons, enfants de la patrie! »-
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Grijpt er u geen gevoelen van diep medelijden
aan? Roept gij niet onwillekeurig met den dichter uit
Arme jongens! Arme kinderen veeleer
Waar dan strompelen zij henen?

En hoort nu hoe de ontroering klimt; hoe de
verontwaardiging in het antwoord losbarst.
Oh 1 ze weten 't
zelve niet! Maar aanstonds zal men ze in een trein
stoppen, en — vooruit! Vooruit in 't ongewisse!
Andren volgen, rechts en links bijeengeraapt...
Ongeoefend zijn ja alien in het krijgsspel,
nooit hanteerden zij 't geweer... Wat scheelt dat ook?
Is dat noodig om zich dood te laten schieten?
Voort — ter eere van dolzinnige ijdelheid!
Voort — ter eer van hen die spelen met uw hoofddn!
Voort — ter slachtbank ! Voort, gij arme schapen, voort!
Zingt! Wellicht van avond zult gij 't niet meer kunnen!
Te avond
heeft de vijand, de gehate, geen
meelij met uw jonkheid, — te avond -zijt gij lijken!
En — gij ook hebt eene moeder, zooals hij !
Daarom trampelen zij door den sneeuw, en zingen
« Le jour de gloire est arrive.

Men leze heel den zang, onder den pijnlijken indruk
van het oogenblik aangeheven en in eenen adem uitgeboezemd. Het os mama sonaturum der ouden doorklinkt erin van het begin tot het einde.
WederTien is eene gevoelvolle elegie, insgelijks aan
de oorlogstafereelen ontleend en mag op gelijken voet
staan met de TrauerTeiten, die roerende schets van
Antheunis, die Mijnheer Van Oye bier in meesterlijke
duitsche verzen heeft weten te vertolken. Onze dichter
Schiint met de , zoo krachtige en tevens zoo smijdige
hoogduitsche taal alzoo gemeenzaam omtegaan alsof
zijn eigene ware. Dit bewijzen nog verder de duitsche
zange n der VII afdeeling. Er bestaat ten andere bij
hem eene voorliefde, eene ingenomenheid voor het groote
duitsche vaderland. Hij verried die alreeds in zijne
Ter slachtbank
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En ofschoon mijn hert om Duitschlands zege juichte. »

Hij laat ze ten voile blijken in zijn Hoera Germania,
zoo vol begeestering, luisterrijke figuren en machtigen
zwier. Men oordeele naar de drie eerste strofen :
Hoera, Gij, edele, fiere Vrouw !
Hoera Germania !
Vat staat Gij stout en koen en trouw
bij d'ouden Rijn, hoera !
Bij laaiend heeten Junigloed
hoe zwaait Gij 't bliksmend zweerti !
Hoe trekt Gij toornig, blijgemoed,
ten kamp voor uwen heerd !
Hoera, hoera, hoera,
hoera, Germania !
Gij dacht niet, neen, aan kamp en strijd :
Gij maaidet — in vredeslust —
op uwe velden, wijd en zijd,
den oogst in kalmt en rust.
Gij maaidet stil, bij zeisenklank,
en zongt een vroom refrijn,
een andre zang.
toen plots —
hoorl
De krijgshoorn aan c'en Rijn !
Fluks wierpt Gij 't zeisen weg in "t koorn,
uw arenkrans _ vervloog;
en op sprongt gij in eedlen toorn
met wild ontvlammend oog.
Eui opa scilokte ervan — :
Gij zwoert
« Men wil 't ! Zoo zal het zijn
Mijn kindren, op ! Op, alle man
Ten Rijn !
ten Rijn ! — ten Rijn ! »

Aan dezelfde stemming heeft het oorspronkelijk
stuk der vijfde afdeeling — Aan Germania — zijn
bestaan to darken.
Nu iedereen denke over die duitschgezindheid naar
eigen goedvinden : ik, voor mijn deel, zie gaarne
onze dichters en onze vlaamsche schrijvers in het
algemeen, elders hunne ingevingen zoeken dan in de
hedendaagsche fransche litteratuur, die ons land over-
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stroomt met zoovele valsche en bederfelijke begrippen
op godsdienstig, zedelijk, geschied- en staatkundig gebied ,
ik zie ze gaarne zich toeleggen op de duitsche, en
niet min op de engelsche letterkunde, die behalve dat
zij in 't al9,-emeen veel ernstiger en gezonder zi)n dan
de fransche, natuurlijker wijze nog veel bijdragen tot het
aanleeren en volmaken onzer vlaamsche taal, en daarenboven door geheel hunne stemming en strekking zoo
wel met onze gebruiken, met , ons verleden en onzen
volksaard overeenkomen. Al deze voordeelen behaalde
men nog zekerder, kon men gelijk Dr Van Oye, in
de geheimen der zustertalen ingewijd, met de werken
die erin geschreven zijn, niet in overzettingen maar in
het oorspronkelijke kennis maken. Daar ligt tnisschien
het eenigste middel voor ons Vlamingen om eene onafhankelijke, zelfstandige. nationale letterkunde te stichten,
niet alleen wat het uiterlijke deel der taal aangaat,
maar nog meer wat de opvatting, de behandeling,
gansch de gehalte der stoffen betreft. Men zou ons in
alle geval het verwijt niet meer kunnen toewerpen de
franschen belachelijk na te apen, ja soms plomp te
vertalen.
Na de Bivakliederen, treffen wij onder den titel
In memoriam een vijftal treurdichtjes aan, a ter gedachtenis eener edele en teerbeminde jonkvrouvv, C. M,,
gevallen als slachtoffer barer liefdadige verpleging van
de zieke en gekwetste soldaten in den Fransch-Duitschen
Oorlog, en overleden in de Anglo- Belgische ambulance
te S. Quentin 5 en April 18 7 1. » Het zijn vijf pareltjes
van 't zuiverste water, waarachtig uit tranen geronnen.
Den voorkeur nochtans gave ik aan nu miner 4.
Ik weet een loud, — oud liedje;
't en kan mij niet ont8aan.
- En teikens dat ik. , 't neure
welt in mijn oog een traan.

J ammer ! rnaar wij mogen niet stilstaan bij al de
bloempjes waar de dichter ons pad meé bestrooit,
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anders kwamen wij aan 't einde onzer reize niet., Wij
hebben immers van de belangrijkste stukken des bundels
nog geen woord gerept. De vierde afdeeling bevat twee
idyllen, de eerste De Nachtmaalkinderen, naar het
zweedsch van Esaias Tegner, de tweede, De laatste
kinderen, naar een prozaverhaal van Rev. P. W. Faber
(Tales of Angels). — De nachtnzaalkinderen Igedicht
van over de drie honderd rijmlooze zesvoetige dactylische
verzen), beschrijft ons de eerste toenadering van jonle
protestanten kinderen, tot het zoogenoemd nachtmaal of
verzoeningsrnaal, verre en flauwe herinnering aan onzen
hemelblijden eerste-communiedag. 't Is een heerlijk
gewrocht, waar aandoenlijke schetsen en edele denkbeelden over God en godsdienst voorkomen.
Allerliefst bij voorbeeld, is de beschrijving van den
dag van Pinksteren waarmede het begint :
Pinksteren was het, de dag van begeestring. Het landelijk kerkje
blaakte vernoegd in het uchtendgeglans. Op de spitse des torens,
fier op zijn koperen haan, wierp vriendlijk ae stralende zonlach
vurige tongen, gelijk aan die door de Apostlen ontwaard eens.
Klaar was de hemel en blauw; en de meie, de lokken vol cozen,
wandelde in hoogtijkleed door den lande. De winden en vlieten
iieurden van vreugd en vr8e...

Sierlijk ook de schildering -van het opgetooide
kerkje, die van de godvruchtige vergadering en eindelijk
de levende afteekening van den « eerbiedweerdigen leer aar a,
als hij zijne intrede doet in den tempel en stil door
het yolk heenstapt
Plechtig in al zijne eenvoudigheid wing nu de heilige dienst aan

Volgt de proef in' de christelijke leer, met goeden
uitslag van de kinderen doorstaan, en daarna de toespraak des Predikants. In die toespraak vinden wii
plaatsen als deze :
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Diep als de liefde, is diep de verzoening : verzoening is liefde.
Daarom, kindren der aarde, bemint den erbarmenden Vader,
wilt wat de Heilige wil, uit loutere liefde en uit vrees niet.
Vrees is de deugd van den slaaf; vrijwillig is 't minnende herte ;
niet wSor God is volmaakt en niet was het ooit dan de liefde.
Mint gij den Heer naar behooren, dan mint ge uwen broeder zoo 't zijn aim
een is de zon in den hemel, en zoo is de liefde hier een ook.

Dergelijke vonken en stralen, schitteren er meer
in de redevoering van den Leeraar ; en nochtans mag

ze op enkele plaatsen duister heeten; ja, beschouwt
men ze in haar geheel, dan vindt men geen genoegzaam verband tusschen hare bestanddeelen. Ik spreek
niet van de theologische onnauwkeurigheden die er een
katholieke lezer in ontdekken zal. Overigens, niettegenstaande de verhevenheid der gedachten en de dichterlijkheid der inkleeding, twijfel ik straf, of zij hare jongere
toehoorders wel zou wakker gehouden hebben, tot aan
't einde van het honderd vijftigste lange vers, dat het
laatste nog niet is. Wat de reden aangaat, waarom
het nachtmaal dat slechts acht dagen later plaats grijpen
moest, eensklaps op den dag van heden gesteld wordt,
die komt mij als weinig gegrond, ja onnatuurlijk poor.
Zondag naast wie weet? misschien dat ik rust op het kerkhof?
lemand misschien van u, eene lelie ontijdig gebroken
nijgt tot der aarde het hoofd? wat draal ik?

Daarop volgt eene tweede toespraak van over de
veertig verzen. En de eigentlijke plechtigheid, het nachtmaal (la cene) is beschreven, en alles wat erop volgt
is gekionken in wat meer dan twintig verzen. Maar
zoo moest het immers zijn? Bestaat bij de protestanten
bijna de gansche dienst in den preek niet? Och !
ware de dichter tot de jaren zijner kindsheid weergekeerd, zijne herinneringen en de innige overtuiging
van de werkelijke waarheid to bezingen, zouden hem
andere tonen ingegeven, en hem op eigene vleugelen
strevende, tot eene andere hoogte hebben doen stijgcn.
De laatste kinderen, in vijfvoetige dactylische vers-
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maat en van dezelfde lengte als het voorgaande stuk,
verplaatst ons eensklaps in het verre Brazilie en eenige
stonden vOor het laatste uur der wereld. Dat heet den
afstand verslinden en de eeuwen wegtooveren. Lilalpa
en Oniato, zuster en broeder, kinderen van een heidenschen koning maar uit eene christene moeder, die helaas !
te vroeg overleden is om ze in den godsdienst te
onderrichten en het doopsel toe te dienen, dwalen des
nachts in de onmeetlijke wouden rond, elkander al
vragende wie God toch zijn mag.
— Zeg, Oniato, waarom is het telkens bij nachte
dat ge zoo schoon, zoo zoet aan hemel en God denkt?..
God! o Go i! Een vreemde aandoeninge wekt dit
heimelijk woord in mijn hert... Wie — waar is de Godheid?»
— « God?.. ik en weet noch en kan het gepeizen, Lilalpa, »
sprak Oniato, terwijl hij bij 7t droomende maanlicht,
't droomv,A, wazige wezen van 't meisje bestaarde.

Maar vreemd is de verschijning dies kinderen des
nachts in het eenzaam woud te midden der wilde dieren
De dichter heeft het begrepen, en zal ons de reden
hunner tegenwoordigheid geven. Of zijn antwoord voldoende is, dat wille de lezer zelf beslissen. Maar
dichters zijn kunstenaars, en die kennen meer dan
eenen greep.
Maar wa.:,rom toch ontliepen de kleinen het huis huns
vaders? Ach, nooit meer, nooit meer zien ze bet weder.
Want, nog een uur — en gekomen is 't einde der wereld.
Sneuvelen zk_Illen ze in 't water des woudes, en zeegrijk
zal uit die flood hun 't eeuwige Leven heropstaan.
Wees mij gegroet, o water van 't woud, en gezegend!
Zalig, gij wateren alien, die 't heiligend bout hebt,
't heiligend hout van het kruis, ons leidend ten leven.

Bewondert gij die echt dichterliike uitboezeming
.
met,
geachte lezers? En weet gij nu ook waarom die
kleinen het huis huns vaders ontliepen ?
Terwijl de voorteekenen van 's werelds ondergang
al duidelijker en dreigender worden, leiden geheirnzinnige doollichten de kinderen tot order eenen palm-
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boom waar zij den christenen priester, door hunnen
vader vcrjaagd en vervolgd, zacht sluimerend vinden
liggen.
« Stil Oniato... Mar — daar onder dien palmboom,
ziet gij, ginds bij dat water, den christenen priester ?
Zie, daar ligt hij, och arme, aan den voet van dien rotswand I »
Mompelend bromde de Bonder alonder hun voetspoor ;
waggelend schokte het woud en de grond, als een mastzeil
flapt bij verslakkenden winde. Het daverde en dreunde al.

Nadat de lijdende zendeling tot het bevvustzijn
wedergekeerd is, begint hij de ondei richting der twee
kinderen. Prachtig, ontzaglijk indrukwekkend wordt nu
het tooneel. .De priester moet spoeden ; eenige stonden
slechts scheiden hem en zijne kalme, onbevreesde toehoorders van het spoedig nakende uur der verdelging.
Immer woedender aanvallen der losgeborsten elementen,
door plotselijke, sombere stilten opgevolgd, onderbreken
het steeds hernomen onderwijs.
't Uur was nabij, Nog enkele minuten vaor middernacht,
't uur kwam aan. De priester verhaalde van Golgotha.
Luisterend stonden de handen gevouwen, de kinderen
weenend. Op eens, als een rukwind, schoot er uit de aarde een
golvende stofwolk op. Tien duizende dieren
stoven met angstige, woeste, verwilderde blikken,
schrille gekerm en gehuil en gegil hen voorbtj, — en
holden en bolden en vlogen, vervolgd door een vuurvlaag.
Hoopvol sprak nu de priester van Hemel en Oordeel.
Hand in hand en de zalige blikken ten hoogen,
baden in stilte de kinderen : « Jesus ! o Jesus! »
Tranengestroom overdekte 't gelaat van `den priester.

De kinderen worden gedoopt, de aardbodem zinkt
weg in den schuimenden, ziedenden stroom. De kinderen
met den priester staan op 't punt in de wassende
wateren to vergaan, maar worden Op het onverwachts
midden harpengetril en hemelenglans met hunne vreugdedronkene moeder vereenigd.
Gedicht .van hoogere phantasie, op onzekere, onwaar-
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schijnlijke toestanden gebouwd en zich in onbepaalde,
smeltende omtrekken bewegende ! Maar stoute vlucht,
verhevene denkbeelden, grootsche en sterk getee kende
tafereelen boeien zonder ophouden onze aandacht en
belangstelling. Voeg daarbij eene weeldrige, gespierde,
hoog gekleurde taal, voile, luidklinkende tonen, eene
sterk aangeslagen versmaat, waar men alle de geruchten
der stervende aarde hoort in herdreunen : dan ziet
men nog al veel onnatuurlijkheden door de vingeren.
Twee vragen nochtans. Hoe brengt de dichter zijne
onderstelling, dat de aarde in het water vergaat, overeen
met de stellige leering der heilige Schrift, dat zij door
het vuur zal omkomen? Verkleint hij den indruk niet
van het onvergelijkelijke tooneel des jongsten dags met
al de aandacht to trekken op de lotgevallen van twee
kinderen, dAar waar het weldra de lotbestemming van
alle de menschelijke geslachten gelden wil ?
(Wordt vervolgd.)

0. L., S. J.

ZIELEK A VIP.
And from /he sky, serene and far
A voice fell, like a falling star,
Excelsior !
H. - W. LONGFELLOW.
GEESTEN DER WETENSCHAP.

Door ons wordt 's menschen brein met hellen glans verlicht,
Met stralen aan 't gewelf der hemelen ontwrongen; —
Door ons wordt, in den geest, de hechte burg gesticht
Waar droeve onwetendheid in kluisters ligt bedwongen, —
Door ons verrijst, visioen voor 't komende geslacht,
De maagd der Wetenschap ten blauwen hemel,
En in den diepen trans zingt 't flonkrend stargewemel
Heur' lof in d'hoogtijdszang vol onverdoofbre pracht.
Akan 't

eeuwig fakkellicht van de onbegonnen macht
Ontstaken wij de viam, des menschdoms vurig baken.
Der domheid kankerkwaal hield volkeren in pacht;
Hun boeien kwamen wij als spinneragge slaken.
En kloek, in vrijen moede, stout en fier
Ontrolt de Wetenschap heur rijksbanieren
En laat heur plooien los op d'aam der winden zwieren
Spijts 't woedend wraakgeschreeuw van 't vastgeketend dier!
GEESTEN DER KUNST.

In zangen wonderschoon,
In rijken kleurentoon,
In sneeuwblank marmer
Stort Scheppers hoogste gunst,
Onze eeuwig jonge kunst
Heur' gloed, en warmer

206

ZIELEKAMP.

Ontspruit uit 't ziedend hart,
In voile wonne of smart,
De bron van 't leven,

En, vlugge bliksemschicht,
Ten Hemel steeds gericht,
Gaat pijisnel zweven
.
Tot v66r den troon van God
De ziele, 't streng gebod
Der Kunst indachtig,
Vertolkend eindloos blij
Der Schepping harmonij
Den Schepper machtig.
DE EEUWGEEST.

Vooruit! Met onbedwingbren drang, vooruit!,
In voile kracht en macht ontloken.
Als godesspraak het tooverwoord
Der Eeuw, dat klinkt van oord tot oord,
Der millioenen leus gesproken.
Vooruit!
Vooruit! Niets stuit het woest gevaart
Van 's menschen stout onstuimig streven,
Verachtend wat den geest bezwaart,
Aanbiddend siechts 't genot van 't leven.
Vooruit!
De koningskrone siert het hoofd
Des kloeken, die in 't fier geweten
De mommerijen heeft versmeten,
Der Godheid heuren naam ontroofd.
DE JONGELING.

Wee 't arme menschenwicht
Als 't wet en plicht
Met voeten gaat vertreden!

ZIELEKAMP.

Wee 't veege menschenhart
Wen 't, moe getart,
De martelpijn doorleden
Blind uit 't geheugen vaagt,
Balsem en redding vraagt
Aan zijne beulen,
En, als een hemelgaaf
Smeekt om, — o droeve slaaf!, —
Met hen te heulen
In 't tergend wanbedrijf
Waar sterflings ziel en lijf
Gaan in verloren,
In 't haatlijk eedverbond
Uit vloekbren doemlingsmond
God toegezWoren!
DE EEUWGEEST.

0 spotternij!
Gedwee hebt Gij
Uw heerschappij
Vergeten!
De slavernij
Laat, wreed en vrij,
Ge in tirannij
Heur keten
Rond 't menschenkind,
Verdwaald, ontzind,
Door ,waan verblind,
Vastklinken;
Heur overmoed
Uw vrij gemoed, —
't Rijkst erfgoed, —
Verminken.
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Neem in Uw graf
Den gulden staf
Dien ik U gaf
Niet mede,
De vrijheidskroon
Die 'k heerlijk schoon
Glansvol tot loon
U smeedde!
DE JONGELING.

0 zielepijne nooit gevoeld!
Hoe slaat, doorwoeld,
Door eene zee van jammer omspoeld
Mijn wanklend harte!
Is dan de twijfel opperheer?
Is dan gedoofd Uw rein' genadeleer,
Heer
Van de smarte?
0! op den weg door U voor de hoop gebaand
Is reeds getaand
't Licht Uwer leidende sterre,
Straal Uwer heil'ge hemelmacht,
En de eeuwig donkere nacht
Heerscht heinde en verre!
DE EEUWGEEST.
Rijst op, mijn wakkre lijfstrawanten,
Der menschelijke rede almachtige afgezanten,
Rijst op !
Rukt aan, Geesten der Kunst! Getrouwen !
Der wellust heimnisvollen 'sluier losgevouwen!
Rukt aan!
GEESTEN DER WETENSCHAP.

Vader van 't denkend vernuft!
Menner der schepselen wuft!

Z1ELEKAMP.
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Trouw, naar den wenk Uwer hand,
Roeiden, ter Godheid tot schand,
We uit hun gefolterde borst
D'hoop die ontkiemen er dorst.
Door U ter hulpe gedaagd
Hebben we, in jongling en maagd,
't Zalvend geloof ras verstikt,
't Nevelenfloers steeds verdikt,
D'hemelsche liefde vernield
En gansch hun wezen bezield
Met helschen twijfel.
GEESTEN DER KUNST.

Vlinders der wonnige lent,
Rijk met azuur overstrooid,
Hebben- tot moord en verderf
Reppend we onz' wieken ontplooid.
't Menschdom met gulzigen teug
'Heeft 's levens beker geleegd,
Gek, in den roes van 't genot,
Der wellust gruwels gepleegd.
Eens uit de ziele gegrift
't Zegel der scheppende macht
Heeft, langs het dwaalspoor, de Kunst
't Menschdom tot 't modder gebracht.
Geil en in zinnengestreel
Voerden tin outer we in praal
Boven den God der gena
't Heidensche kunstideaal.
DE EEUWGEEST.

G'hebt zegevierend stout, door 's boozen list gesterkt,
Met de oproersvaan in top, het plan, bewerkt
In de helsche krocht,
Volwrocht.
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DE JONGELING.

Uit de diepten riep ik tot U,
Heed hoor mijn smeeken nu,
Heer vol erbarmen! Slaak mijne boeien!
Laat, overmilde zon,
Uw reine liefdebron
Mijn hart doorgloeien!
Eer, — schendende euveldaad!, — het alles zij volbracht,
Eer 'k, zieleslaaf des boozen, in den niet verga,
Heer, vol genh',
Herrijze in tooverglans Uw nooit begonnen macht!
Herhaal het scheppingswoord den chaos toegericht :
« Licht! 't Worde licht! >>
DE EEUWGEEST.

Doemnis over U, ontzinde!
DE SCHUTSGEEST.

0 edel menschenkind, gij teerbeminde!
DE EEUWGEEST.
Gevloekt het wonderwerk der bange stervensbee!
DE JONGELING.

Wie brengt den veegen lijder den balsemenden

vree ?

DE SCHUTSGEEST.

0 Mensch, herken den Engel
Die, bij den ranken stengel
Uwer ontlokene levensbloem,
— 's Machtigen meesterwerk en roem, —
Strijdend en kampend als wachter
Den vuigen godsverachter,
Den voor eeuwig ge yloekten onverlaat
Met 't bliksemend geweer, Godes schichten,

weerstaat.

ZIELEKAMP.
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dankt in smeltend verzuchten mijn juichende, woelende borst.
Naar de waatren Uwer waarheid heeft mijn ziele dorst,
Oorsprong aller kennis, aller kunsten ! God, almachtig oppervorst!
U

DE SCHUTSGEEST.
Op blanke schacht rende ik tot u, o zoon
Der Eeuwige Liefd !
Gezant van Godes troon
Breng
U, verloste ziele, de redding u geboOn.
DE JONGELING.

Hosanna! Onz' harten omhoog ! Laat heilige, vurige psalmen
Als beden van 't dankbare yolk in prachtige akkoorden weergalmen,
Onz' schatting, vroom geschenk,
welgeurige offeranden, —
Langs stralen der zengende zon,
Der zielen gelouterde viam in wierookwalmen branden
Voor d'Eeuwige, op wiens wenk
De werelden, zaad van Zijn Woord, doorrennen de onpeilbare banen,
In onverstoorbaar gelid Zijn' flonkerende bakenvanen
Planten ten trans, —
De monsters, de schepseltjes kleen, de millioenen atomen
In d'eindloozen zang der natuur met 't menschdom meejuublen, de vromen!
Vlecht mee den krans,
0 Mensch ! 0 eelste sieraad ! 0 schepsel met taal en met rede,
Met ziel en met brein mild begaafd ! Gij, heer der nature, zing mede
Hef aan den gloriezang !
Hosanna! Hoog het hart! Gij, Heer der Eeuwigheden,
G'hebt, oorbron der gen'A, en der barmhartigheden,
Den mensch tot erfgenaam der kennis, der kunst genoemd;
0! weze nu, altijd, tot in alle eeuwigheen,
0! Rechter der gerechtigheen,
Door heel 't geschapendom Uw heilge naam .geroemd !
Antwapen, 1889.

GUSTAAF DE ROEY.

VLAAMSCHE HOOGESCHOOL.

Tweede antwoord aan den Heer D. ACKERS
IOEN wij in de september-october aflevering van « Het Belfort »
tegen den Heer Ackers opkwamen, hoopten wij niet omen
achtbaren tegenstrever van meening te doers veranderen. Wij
egaq wisten immers wet, dat een man, die de zaak zoo ernstig
heeft doordacht, een man van overtuiging is.
Ons Joel was alleen de Vlaamschgezinde lezers op het gevaar
van 's Heeren Ackers' onderneming opmerkzaam te maken, en,
daar waar het ons nuttig scheen, ze tegen zijne welsprekendheid
te wapenen.
Nu dat er op ons antwoord een wederantwoord is verschenen,
achten wij het geraadzaam een tweede maal op de bres te springen,
en daarom vragen wij de toelating om onze zienswijze nogmaals
tegenover die van den Heer Ackers te mogen verdedigen.
Trachten wij klaar en bondig te zijn .
Twee punten vallen er te onderzoeken : mogelijkheid en
noodrakelijkheid eener Vlaamsche Hoogeschool.
eene Vlaamsche Hoogeschool te kunnen oprichten, zijn
er ten minste vier zaken noodig : geld, leeraars, wetenschappelijke.
taal en studeizten. Denkt gij dat wij die vier zaken wel degelijk
bezitten, dan is voor u de mogelijkheid eener Vlaamsche Hoogeschool
bewezen. Zijt gij integendeel van gevoelen, dat er aan die vier
voorwaarden iets merkelijks ontbreekt, 't zij van dezen kant, 't zij,
van genen kant, 't zij van alle kanten gelijk, dan aanziet gij eene
Vlaamsche Hoogeschool, in de tegenwoordige omstandigheden,,
als onmogelijk, hoezeer oak, in grondbegin, een Vlaamsch hooger
onderwijs u misschien wenschelijk toeschijne.
Slaan wij eenen oogslag op .elk dier punten.
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Is het waar, ja of neen, dat het stichten, het onderhouden,
het ontwikkelen eener Hoogeschool veel geld vereischt? Moeten
wij daar bewijzen van leveren? Zie de Hoogeschool van Leuven :
hoe ze groeit, hoe ze bloeit. En nochtans, hetgeen daar meest
ontbreekt, 't is het geld.
Zal het nu beter gaan, als de Katholieken voor twee Hoogescholen zullen . moeten geven?
Maar stad en provincie zullen de Katholieke liefdadigheid
ter huip komen... Wie is er gemachtigd van in hunnen naam te
spreken ? Zelfs aangenomen dat wij op die medewerking mogen
rekenen : springt het niet in de oog, dat er nog altijd eene
groote, ja eene overgroote leemte zal moeten aangevuld worden
om iets degelijks te kunnen tot stand brengen? Wie durft verzekeren dat die leemte zal aangevuld worden ?
Het Vlaamsche yolk is te rijk aan ondervinding, te bezadigd
in zijn karakter om, gelijk de Franschen, lichtzinniglijk vuur te
vatten. Zoolang de Vlaamsche Beweging niet dieper in het hart
van 't yolk zal doorgedrongen zijn ; zoolang de Vlaming niet zal
overtuigd wezen dat eene Vlaamsche Hoogeschool niet meer kan
gemist worden, en dat er reeds stevige grondsteenen zijn vastgelegd en deugdelijke bouwstoffen aangeschaft : zal niemand er in
lukken zijnen geestdrift tot betalens toe op te wekken.
Welnu waar liggm die grondsteenen? Hebben wij die bouwstoffen voor handen? Bezitten wij leeraars, ' wetenschappelijke taal
en studenten ? Is de tijd eener Vlaamsche Hoogeschool gekomen?
« Dat er aan eene nieuwe Hoogeschool geene oudere leeraars
zijn, zegt de Heer Ackers in zijn wederantwoord, bl. 352, om de
jonge op te leiden, is natuurlijk. Ware dit noodig, dan moest
men het van nu tot op het einde der wereld, maar opgeven nog
ooit eene nieuwe Hoogeschool te stichten. Maar als schrijver
beweert dat men geene Hoogleeraars zou kunnen benoemen, die
reeds van nu of naam en faam genieten, heeft hij dan wel goed
nagedacht? Zouden er geene zdn.... in de Wijsbegeerte.... in de
Rechtsgeleerdheid.... in de' Natuurkunde? Wij willen geene personen noemen, maar hij zelf doe het onderzoek. »
Wij hebben dit onderzoek gedaan, en wij hebben inderdaad
in de Wijsbegeerte, in de Rechtsgeleerdheid, in de Natuurkunde,
mannen gevonden, die der Vlaamsche Beweging tot eer en luister
strekken. Nemen wij dus met den Heer Ackers aan, dat zulke
mannen onzen eerbied weerdig zijn, en dat de glans hunner gloriekroon op eenen Hoogleeraarsstoel niet zou verbleeken : zijn zij
wel talrijk genoeg, om zelfs met behulp van vreemden, den roem
der nieuwe Hoogeschool te bevestigen? Want eene nieuwe Hoogeschool doen lukken, is dikwijls moeilijker dan eenen veldslag te
wirmen.
Om een korps leeraars te vormen, die in het land en buiten
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het land als het puik van hun yak mogen getoond worden, behoort
er voorzeker eerst en vooral grondige geleerdheid voor handen
te zijn. Toch is daar nog jets meer voor noodig : eene soolt van
electrische stroom, die elkeen galvaniseert en zijne krachten als
't ware vertiendubbelt. Zoo b. v. een fiere blik op het verleden,
gelijk de nieuwe Alma Mater van Leuven, bij haar ontstaan, er
een op de oude Alma Mater heeft geworpen.
Doorblader de jaarboeken der katholieke Hoogeschool, en gij
zult aanstonds ge \A aar worden, dat er in die nieuwe leeraars nog
jets meer stak dan enkele geleerdheid. Ja de roem van het oude
Leuven lag hun zoo nauw aan het hart dat hunne geestdrift voor
de nieuwe Alma Mater bijna geene paten kende. Zonder dit
heerlijk verleden, hadden wij wel ooit eenen de Ram, eenen
David, eenen Van Beneden enz. gekend, zoo gelijk zij nu overa
in de geleerde wereld prijken?
Wij beklagen de mannen die op het huidig oogenblik eenen
leeraarsstoel in de Vlaamsche Hoogeschool zouden moeten beklimmen.
Trouwens, waar is bier die electrische stroom die te Leuven
zulke vonderen heeft voortgebracht? En hoevele geleerden zullen
moed en volherding genoeg bezitten , om een ware en blijvende
beroemdheid te kunnen verkrijgen? « Geene erfenis immers, geen
glOrieboek in de wiege der nieuwe Hoogeschool; de toegenegenheid, ja de vurige liefde van eenige Vlaamschgezinden, maar ook
de onverschilligheid van velen benevens den haat van machtige
en onmeedoogende vijanden. »
Die - vijanden zouden deerlijk _misdeeld moeten zijn, om niet
aanstonds te begrijpen, dat er ook in het vraagpunt der wetenschappelijke taal meer dan een doom voor de Vlaaamsche Hoogeschool zou te vinden zijn.
Moest er naast de vakwoorden, niets antlers onthouden worden
dan Philosophia, Psychologia, Logica en eenige andere soortgelijke, de zaak ware nog zoo erg niet. Maar wij zullen zoo
licht niet gelooven, dat bet b. v. voor nen gewonen student eene
kleinigheid is, eenen volledigen leergang van kruidkunde, met
zijne duizenden kunstwoorden, zoo gelijk hij op eene Hoogeschool
onderwezen worth, in twee talen aan te leeren.
« Wanneer dus de Heer Van Campen, roept de Heer Ackers
bier zegevierend uit, november- aflevering, bl. 354, zegt dat later
onze taal haar zelve zal kunnen behelpen (in 't onderwijs natuurlijk) en bij vreemden niet op leen zal moeten gaan, in andere
woorden, dat men de Grieksche en Latijnsche vakwoorden zal
kunnen weglaten, dan steit hij eenvoudig voor ons yolk buiten
het wetenschappelijk verkeer met andere volkeren te sluiten, lets
waar hij nochtans op andere plaatsen toont zulken schrik van te
hebben. Wij integendeel, willen wij voor ons yolk een eigen
geestesleven, wij snijden toch de bruggen en wegen niet af, langs
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welke -wij met andere volkeren moeten omgaan; dit doet de Heer
Van Campen en delft alzoo voor hem zelven den put, waar hij
vreest ons te zien in versukkelen. »
Of wij waarlijk voor ons eigen zelven eenen put hebben
€edolven, daar gaat gij over oordeelen.
Wij hebben beweerd en wij beweren nog, dat het gedacht
eener Vlaamsche Hoogeschool nog niet rijp genoeg geworden is
om eene oplossing te krzjgen. Eene reden daarvan, benevens zoovele -andere, is dat de Vlaamsche wetenschappelijke taal nog veel
te wenschen laat en dat wij niet geerne 't Vlaamsch als voertuig
van het hooger onderwijs zouden zien gebruiken, zoolang wij bij
vreemden op leen zouden moeten gaan. Edoch, eens de wetenschappelijke taal gevormd en de moedertaal als voertuig van het
hooger onderwijs ingehuldigd, zullen dan onze Vlaamsche studenten
aan de vakwoorden van andere talen zansch vreemd moeten blijven?
Dat zal van de omstandigheden afhangen. In alle geval hoeven
wij dat niet te beslissen, vermits wij geene verandering vragen.
Het zij ons genoeg desaangaande vast te stellen, dat op den dag
van heden onze wetenschappelijke taal niet bestaat of toch niet
volkomen, en dat het tweetalig onderwijs misschien kan goed
zijn nit nood,Takelificheid, maar niet uit Tich Telve.
Maar hebben wij dat tweetalig onderwijs voor de humaniora
niet aangeprezen? ja, als een overgangsmaatregel, ten einde de
studenten, welke later de lessen der thans bestaande Hoogescholen
zouden willen volgen, in staat te stellen om, zonder groote inspanning van geest, hunne studien m 't Fransch voo!t te zetten.
Overigens bestaat er hier een merkelijk verschil tusschen de
middelbare en de hoogere studien, vermits in de humaniora de
wetenschappelijke studien slechts een gedeelte van 't programrna
uitmaken en nog maar in hunne grondregels alleen onderwezen worden, terwijl bij de Hoogescholen, bijzonder in sommige
faculteiten, er bijna niets anders te zien en te hooren is dan
vakwoorden en kunsttaal.
Om op het stelsel van onzen achtbaren tegenstrever terug te
komen, hier hebt gij nu eenen toekomenden geneeshem De
natuurlijke wetenschappen zal hij te S t Nikolaas in 't Vlaamsch
aanleeren, en ook nOg.... in 't Fransch-Latijn; maar de geneeskunde zelf, zal hij te Leuven in 't Fransch moeten meester geraken.
Al die duizenden en duizenden vakwoorden der kruid-, schei- en
natuurkunde enz., zal de Vlaamschgezinde student dus in twee
talen moeten kennen, terwijl zijn medemakker. die van eerst at te
Le .ven is ingeschreven, met het Fransch alleèn zal ten rechte
komen. En dat noemt de Heer Ackers : studien vergemakketificen!
Overigens het schijnt ons niet redelijk den strijd op 't hooger
onderwijs te beginnen, vooraleer de Academieleden of andere
bevoegde mannen, hunne taak van Vervlaamsching der kunst-
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woorden hebben afgewerkt ! ten eerste, om voor geenen nieuwen
toren van Babel te staan ; en ten tweede, om toch de Vlaamsche
Beweging niet belachelijk te maken, met eene eigene plaats of
te eischen zoolang wij geen eigen schoon bezitten.
« Maar eer het twee jaar voort is, werpt de Heer Ackers op,
november aflevering, bl. 355, mogen wij hopen de Academie en
andere geleerden, klaar te zien komen met de vakwoorden, die
eerder uit te kiezen en te verzamelen zijn dan te vormen. »
Is het zoo, waarom dan ten minste geen twee jaar wachten,
als wij slechts dien korten tijd zullen noodig hebben om in al de
vakken van 't hooger onderwijs met eigen schoon te kunnen
pronken?
Of staan de studenten soms aan de deur malkanderen te
verdringen orn in de nieuwe Hoogeschool binnen te geraken?
« Door hetgeen wij tot hiertoe hebben trachten te bewijzen,
doet de Heer Ackers hier met genoegen opmerken, november aflevering, bl. 356, vallen ook de redenen om welke volgens den
Heer Van Campen, de auders zouden aarzelen hunne kinderen
naar de Vlaamsche Hoogeschool te sturen. Immers die redens
zijn ! ofwel dat de studenten dier Hoogeschool niet zouden ten
rechte komen met hunne Vlaamsche vakwoorden, ofwel dat de
Hoogleeraars aldaar min betrouwen zouden inboezemen, ofwel
dat de diploma's dier Hoogeschool in minder aanzien zouden
staan, ofwel dat de studenten later zouden afgescheiden zijn van
het geestesleven van andere volkeren. Nu, die redenen denken
wij omver geworpen te hebben, dus.... »
Eenmaal beweTen, dat de nieuwe Hoogeschool in 't goud
Tou Twemmen; dat hare leeraars Too hoog Touden geWaardeerd
zijn als die van Leuven; dat hare studenten, Too gemakkelijk
als nu, eenen naam in de samenleving Touden verwerven, en op
wetenschappelijk gebied, met , Tooveel geleerden als tegenwoordig,
in verkeer kermen, is er redelijker wijze te verhopen dat ook de
studenten haar niet zullen ontbreken en uit al de gouwen van
het Vlaamsche land haar zullen toegestroomd komen; niet omdat
de stad St Nikolaas dichter bij onze woonplaats is gelegen, lets
wat met het huidig gemak van vervoer weinig in aanmerking komt,
maar omdat, bij gelijke verdiensten, de moedertaal onzen voorkeur
verdient.
Maar is dit alles wel bewezen ? Blijft er desaangaande geen
de minste twijfel meer over? Zijt gij, Vlaamschgezinde, bereid
morgen uwen zoon naar St.-Nikolaas te sturen, met het voile
vertrouwen dat de jongeling een degelijk onderricht zal genieterw
en met zijn tweetalig onderwijs het zoovere zal brengen als zijn
kozijn of zijn vriend van Leuven?
Onderzoekende, of het Vlaamsch als voertuig van 't middelbaar onderwijs de kennis van het Fransch niet zou verminderen,
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zegt de Heer Ackers in zijn wederanqvoord, bl. 358: « Om
tot volslagen zekerheid te komen, zou men de proef moeten
genomen hebben ; wie zich met onderwijs onledig heeft gehouden,
weet dat men daar, meer nog dan in een ander y ak , proefnemend
moet te werk gaan : de ernstige leeraar zoekt en tast gedurig
om Jets Meter te vinden en, eerst nadat hij den uitslag eener
leerwijze bestatigd heeft, zegt hij onvoorwaardelijk ; « Dat is goed ! »
Maar welke gestichtoverste zal die proeve durven nemen voor
het Vlaamsch stelsel? »
Zoo spreekt de beer Ackers over het middelbaar onderwijs.
Met nog meer rode vragen wij dan nopens het hooger onderwijs :
welk ernstig man, welke minister, welke Aartsbisschop van Mechelenzou, in de tegenwoordige omstandigheden, de proef eener Vlaamsche
Hoogeschool durven doen? En hoevele oudels zouden die proef
op hunnen zoon laten nemen?

Maar als eene Vlaamsche Hoogeschool voor het oogenblik nog
niet mogelijk is, kunnen de tijdsomstandigheden niet veranderen?
Waarom dan, tot twee maal toe, den beer Ackers bestriiden ?
Waarom dies broedertwist aangaan?
Ware onze geachte tegenstrever er alleen op uit den cooed
der Vlaamschgez,nden op te beuren en hunne harten door de
zoete hoop op eene roemvolle toekomst te streelen, wij zouden
niet goed handelen met zijne welsprekendheid te keer te gaan,
en dit bekoorlijk tafereel van eene echt nationale Hoogeschool,
wall- hij onze zinnen ko nt mee betooveren, van onze oogen te
doen wegnemen. Maar 't is hooger, veel hooger, dat hij wil
klimmen, niet trapsgewijze, na verloop van jaren, maar in eens
of toch op korten tijd.
« Van Maaseik tot Oostende, zoo sluit hij zijn vlugschrift :
« Eene Vlaamsche Hoogeschool », bl. 32, moet eene stem opgaan :
Vlaamsche Hoogeschool! » Die stein moet klinken in de drukpers
en in de Vlaamsche vereenigingen. Imrners bet gedacht eener
« -Vlaamsche Hoogeschool is wel rijp, maar de geesten zijn nog
niet rijp om het te ontvangen. Zijn de gemoederen er eens eigen
mee geworden, in plaats van het a priori buiten te sluiten, dan
zullen alhaast de ingebeelde hinderpalen vallen.
Nadat de zaak rijpelijk genoeg besproken is geweest in de
pers, zouden onze Antwerpsche vrienden afgeveerdigden moeten
bijeenroepen van de Vlaamsche steden. Onder hen zal dan het
plan eener Hoogeschool hepaald vastgesteld worden : iedereen
zal zijne gedachten in 't midden brengen, maar met het voorafgenomen besluit tot een vast plan te komen. Die vereeniging zal
haar uitvoerend komiteit benoemen. Dit komiteit zal dan in onder-
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handeling treden met de - ?.;eestelijke en wereldlijke besturen, die
men noodig heeft voor het ontworpen plan ; het zal op vastgestelde tijdstippen rekening geven van den uitslag zijner werking.
Is de zaak eens ernstig onder handen, dan zal ook elke dag zijn
licht aanbrengen en 't zal spoedig vooruitgaan. lk zeg spoedzg ;
want ofschoon een gedacht dat nog eenigzins nieuw is en opzienbarend, op eenen dag niet tot wezenlijkheid kan overgaan, toch
mag de zaak cp de lange baan geschoven worden. Immers
het staatsbewind moet meêwerken of mag ten minste niet tegenwerken, en op het Ministerie-Beernaert, als is het ook niet
vlekkeloos, kunnen wij onze hoop stellen.
Dus, en dit zij het slot van mijn schrift :
Eene Vlaamsche Hoogeschool Sal er staan, Too wij willen,
eer een lzberaal ministerie onder den Waalschen invloed van eenen
Frere of eenen Bara weer on' en landaard komt verdrukken. »
Gij hoort het : er is bier geene spraak van het beloofde land
van verre te zien, met de troostvolle overtuiging van er op tijd
en stond ons hart zooveel mogelijk te verzadigen. Neen, op staanden
voet, dwars door alle gevaren heen, misschien ten prijze van ons
bestaan, moeten wij vooruit!
Willems heeft de Vlaamsche Beweging geschapen en opgeleid.
David, Conscience en zoovele anderen hebben 't edelste van hunne
talenten, 't fijnste van hunne ziel aan de Vlaamsche Beweging
afgestaan. Hebben zij er wel ooit op' gedacht van in hunnen tijd
eerie Vlaamsche Hoogeschool te stichten? Neen; maar de
tijden van Willems, van David en van Conscience zijn voorbij. —
'1 Is waar, zoolang echter het niet duidelijk zal blijken, dat de
nieuwe tijdsomstandigheden het daarstellen eene Vlaamsche Hoogeschool noodzakelijk hebben gemaakt, zijn wij van gevoelen, dat
in onzen tijd, zoowel als in den tijd van Willems, van David en
van Conscience, het Vlaamsch nog veel bij te winnen heeft vooraleer het de kroon der Hoogescholen op haar hoofd zal kunnen
- plaatsen.
cc Van in mijne studiejaren, bekent de beer Ackers, November
atievering, bl. 359, heb ik de Vlaamsche Beweging en vooral de
studentenbeweging gevolgd en bestudeerd; en ik ben tot de overtuiging gekomen dat die strijd al te dikwijls uitdraait op heimelijk
gewring tusschen studenten en overheid. De studenten willen wat
is recht, en de overheid staat dit niet toe omdat zij bang is van
de ouders, en de ouders willen Fransch omdat in de hoogere
wereld alles Fransch is. En buiten de Colleges, is het daar niet
hetzelfde geharrewar? — De openbare ambtenaren, de advokaten
enz. wringen tegen het yolk; men maakt Vlaamsche wetten en
zij worden niet uitgevoerd, en waarom? Cmdat zij die ze moeten
uitvoeren in een Franschen geest zijn opgevoed. »
En in Tulken staat van Taken Tou er eene Vlaamsche Hooge-
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school opgericht worden! De menschen Tijn nog Too Franschdol
dat men de eenvoudigste Vlaamsche wetten niet kan of, niet durft
uitvoeren; en de geesten Touden rijp Tijzz om 't reuTenwerk eener
Vlaamsche Hoogeschool tot stand te brengen! Het Vlaamsche kind
ligt nog- in lvieg te spartelen ; en 't' Tou reeds ex cathedra moeten
spreken en gansch de wereld door Tijne wijsheid verbaTen!
Neen, hoezeer wij ook het Vlaamsch beminnen, aan zulke
onderneming verleenen wij onze medewerking niet.
Telkenmale dat er aan onze moedertaal de eene of andere
onderscheiding te beurt valt, trilt ons kinderhart van vreugde en
geluk. Maar wij weten ook, dat hemel en aarde niet op 6enen
dag zijn geschapen, en dat degenen, die het y olk met geweld
willen behandelen en op maat doen vooruit gaan, zeer dikwijls
zelven omverre geworpen en vertrappeld worden. Daarom ook
zullen wij geene Vlaamsche Hoogeschool afeischen zoolang die
Hoogeschool ons redelijker wijze onmogelijk schijnt, en zoolang
de noodzakelijkheid er niet beter van bewezen wordt.
Dit belet geenszins dat wij ons vereerd gevoelen met een man
gelijk. den Heer Ackers in redetwist te zijn gekomen, en dat wij
volgaarne de hand aannemen Welke hij ons als ware broeder toereikt.
J. VAN CAMPEN.
13 December 1889.

LANGSTLEVENDHEID.
N 1881 vernam een lezer van Loquela de volgende spreuke te
Thorhout : een hond leeft' drie tuins.
Hij vroeg naar uitleg.
Een andere geleerde lezer van Loquela, hoogleeraar te
Leuven, dead opzoekingen in de Koninklijke Boekenzaal te Berlijn
en legde daar de hand op een oud boekwerk : Thesaurus lingua
et sapientice Germanicce, studio GEORGII HENISCHII. Augusta. Vindelicorum 1616.
Daarin stand bij het woord Gans de volgende ladder van
langlevendheid aangeteekend :
Een tuin leeft drie jaar,
een hond leeft drie tuins,
een peerd leeft drie honden,
een mensch leeft drie peerden,
een ezel leeft drie menschen,
een wilde gans leeft drie ezels,
eene kraaie leeft drie • wade ganzen,
een hert leeft drie kraaien,
eene rave leeft drie herten,
en de vogel Phoenix leeft drie raven.
Meester Gezelle voegt daarbij n')g eenige zegsels en sagen
nopens den levensduur van iedereen der dieren die in deze vergelijking te voorschijn komen.
W. Wackernagel heeft te Basel in 1862 een klein boeksken
ititgegeven, die Lebensalter. Op bl. 23 haalt hij de spreekwoorden
aan, van Agricola, die het licht zagen in 1528, en die ons leeren dat
Ein Zaun weret drey Jare,
Ein Hund uberweret drey Zaune,
en dan komen opvolgentlijk het peerd, de mensch, de ezel, de
wilde gans, de kraal, de hert, de raaf en de vogel Phoenix.
Een minnezanger, Reinthar van Zweter uit de dertiende eeuwe
heeft ook dezelfde levenssage bezongen.
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Voor den autaar der abdij van Westminster wierd er in 1268
door twee kunstenaars Odericus en Petrus een vloer van inlegwerk gemaakt met eene ronde gezoomd en een opschrift buiten
de ronde, dat nu onteesbaar geworden is, maar door Camden, een
engelschen oudheidkundige van de zeventiende eeuwe bewaard wierd
Si lector posita prudenter cuncta revolvat
Hic finem primi mobilis inveniet.
Sepes trina, canes et equos, homines, super addis
Cervos et corvos, aquilas, immania ccete
Mundi quodque sequens pereuntis triplicat annos
Sphcericus Archetypum globus his monstrat microcosmum,
bis centeno duodeno,
Christo
Cum sexageno subductis quatuor anno
Certius Henricus rex, Urbs, Odericus et Abbas
Hos compegere Porphyreos lapides.
Waaruit ge kunt besluiten dat de ladder van langstlevendheid
allenthenen wortels in de wereld der germaansche ,ivolkswijsheid
heeft geschoten.

Snuisteren wij een oogenblik in de keltische veiholentheden.
't Was eertijds al keltisch dat de klokke sloeg : eerst wierden de arme Kelten uit ons vaderland door de onbermhertige
wetenschap verbannen. Nu worden ze door Dr Serrure gedwongen
ook het oude Gallie to verlaten en worden de oude Walen broeders der Italische volksstdrnen Wij, nochtans, wij zullen u Keltisth
opdienen van 't rechter bedde.
De Boek van LISMORE, een middeleeuwsch Iersch handschrift
dat de eigendom is van den hertog van Devonshire, bevat op
fol. 151 de volgende zeise, die Nei letterlijk worth overgezet :
Een jaar voor den staak (cuaille).
Drie jaar voor de weide (port).
Drie levens van de weide voor den hond (cu).
Drie levens van den hond voor het peerd (ech).
Drie levens van het peerd your den mensch (duine).
Drie levens van den mensch voor den hert (damallaid).
Drie levens van den hert voor den duikmeerlhaan (ion).
Drie levens van den duikmeerlhaan voor den arend (ilar).
Drie levens van den arend voor den zaim (bradan).
Drie levens van den zaim voor de ijve (uibar).
Drie levens van de ijve y our de wereld.
Uit nog andere handschriften mag men besluiten dat de
Ierlanders in de elfde eeuwe de volgende dieren aanzagen als de
hoogst klimmende op de ladder der langstlevendheid : den hert,
den wilden beer, den liavik en den zaim.
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In 't land van Wallis bestaan er verschillige gedichten die
van dezen fabel gewag maken. AP GWI-LYM brengt de volgende
dieren in zijne vergelijking : den arend, den hert en den uil.
Nog een hands:.hrift, den boek van BALLYMOTE bevat de volgende ladder :
Tre govt, crann.
Tre crann cu.
Tre cu marce.
Tre marce doen.
Tre doen set.
Tre set nasc.
Tre nasc iach.
Tre iach eo.
Tre en bith.
Bith beo dia.
Drie weiden een boom.
Drie boomen een hond.
Drie honden een peerd,
Drie peerden ten mensch.
Di ie menschen een pad.
Drie Paden een keten.
Due ketens een zalm.
Drie zalms een jive.
Drie ijven de wereld.
Altijd levend — God.
De Revue Celtique heeft ook de Bortoensche legende aange.
stipt
Ar vran hi deuz tri oad den, tri oad march, ha c'haaz ne
deuz ked oad awalc'h. De raaf leeft, drie menschenlevens, drie
peerdenlevens : nog en bevindt hij zich niet lang genoeg levend.

De Romaansche volkeren komen ook hun aandeel betalen.
heeft een vermaard werk uitgegeven : La Faune
populaire de la France. Daarin staat (IV, bl. 140) het volgend
Venitiaansch rijmken aangeteekend dat iedereen gemakkelijk zal
verstaan :
EUG. ROLLAND

Tre sievi dura un can,
Tre can' dura un cavalo.
Tre cavai dura un omo,
E tre omeni dura un corvo.
In Portugaal luidt de sage als volgt
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Uma sebe dura tres annos.
Tres sebes urn cho.
Tres caes um cavallo.
Tres cavallos urn homen.
Tres homens urn cervo.
Tres cervos urn elephante.
In Estremadura hebben de zanters de Spaansche gedaante
gevonden :
Tres anos dura un seto.
Tres setos un perro.
Tres perros un cabayo.
Tres cabayos un hombre.
Tres hombres un cuerbo.
Y tres cuerbos un milano.
Bemerkt ge niet, goede lezer, hoe de lieden in al die spreuken
bekommerd zijn met de aftuiningen en hagen rond hunnen eigendom en laat zulks ons geenen blik werpen in de vroegere
geschiedenis?
Ik zou u een boek kunnen opst lien met al de spreuken en
fabels, al de verhalen en legenden, welke de oude dierkundigew
van Plinius of tot aan Buffon verteld heb hen wegens den ouderdom der verschillige dieren die malkander trapswijze volgen op
de ladder der langstlevendheid.
Dat onze legende van ouds en eeuws gekend was en vermond
wierd getuigen de volgende verzen van Hesiodus :
zoptovr,
Evveoc TOC cost. yeveoc 4 Aoczepo
cc' ptov ispovttov' sAapo 4 8sTszpotopcovoe
TpEt4 816Arlpou o zop4 yri pantsTocc. Atycap o potvc
evveoc Tow; zopootoce szoc 8' .11t.tst4 tooq cpotyczocce

't Zou wel wonder zijn indien' de geleerden ook Been spoor
dier vergelijking in Indid ontdekten.
In den derden boek van het Sanskrietsch heldendicht Mahabharata staat er een lang verhaal wegens dieren die gedagvaard
worden, zulker wijze dat de ondste laatst voor de pinne komen.
Eerst komt de uil, Pravarakarna.
Daarna de krane, Nadijangha,
Laatst de schildpad Akupara.
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Als er nu eene legende bij verschillige volksstamen gevonden
wordt, zal ze de zoeker pogen to vervolgen tot dat hij aan den
Hindostan uitkomt en dan wordt het volgend grondbeginsel geleerd
en gewezen
De zeisen en sagen hebben hunnen oorsprong in Indie : van
daar hebben zij hunnen weg gebaand door landen en tijden.
Het dunkt ons dat die leering niet geheel nauwkeurig is
zou ze niet een weinig trekken op de doodversleten stelling van
dezen die nu nog houden staan dat de Indo-europeaansche talen
van het sanskrietsch afstammen?
Laat ons de ladder der 1Engstlevendheid, lijk ,vele oude geplogentheden en volksvertellingen, beschouwen als het gemeen erfdeel
der Arische volkeren, en moeten wij naar eenen oorsprong wijzen,
laat ons gissen dat ze herkomstig zijn van de tijden dat onze
Arische voormenschen nog een yolk uitmieken en eene tale spraken.
Onze broeders van den Hindostan en hebben maar gedeeld
.nevens onze germaansche voorouders, wier erfdeel en niet dit
der Indianen tot ons gekomen is.
Brugge.

S. PLANCKE.
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ANGS prachtige gezichten bracht ons de spoortrein in het uitgestrekte en woelige Parijs.
Wat large reeks loodsen, bureelen en
stapelplaatsen ! die alle met het overdekte station in
verband staan. Hoevele passagiers- en goederenwagens
vlogen wij voorbij, eer het stoomros zijne vaart staakte
en ons de vrijheid liet !
En toen we uitgestapt waren, zagen wij het
yolk als van alle werelddeelen -krioelen en eene bedrijvigheid zonder voorbeeld aan den dag leggen. Maar
geen wonder, want de ijzeren netten spreiden zich naar
oris gansche werelddeel uit. Zoo ver de oogen reiken,
ziet men treinen, aansnellen en vertrekken, vreemdgekleede en luidruchtige volkdrommen in- en uitstappen.
Een menschenstroom gout of en aan ; men spreekt er
van 't zwoegen om het dagelijks brood, van 't streven
naar genoegen en fortuin. Dezen vliegen vol vreugd
op de vleugels van den stoom naar kermis en bruiloftszaal, genen komen van ziekensponde en sterfhuis.
Tusschen die drukte dreunt het gerij en het geratel
van grootere en kleinere wagens; al dat geraas en
lawaai vereenigen zich in een verward gegons te midden
van die biezwermachtige volksmenigte.
wij haastten ons het station te verlaten om wat
vrijer te kunnen ademen.
Spoedig zagen wij een andere drukte.
Hier doorkliefden de scherpe stevens van allerlei
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schepen de Seine, daar ratelden sleeperswagens over
de breede straten, Binder doorkruisten rijtuigen van elk
soort de stad of liever de wereld, zooals de Parijzenaar
gaarne zijne hoofdplaats noemt.
Daar het lien dag vrij v% arm was, stegen wij
spoedig aan boord van een der gehuifde plezierbooten,
welke nu eens langs de staalharde kaaien, dan weer
langs badplaatsen over de spiegelgladde baren der Seine
als vlugge zeehonden voorbijschoten. Zulke watertochtjes
verschaffen een verfrisschende koelte.
Kort daarna trokken wij naar onze kennissen in
het prachtig pensionaat bij de Broeders der Christelijke
Leering te Passy, thans bij Parijs ingelijfd. Hier genoten
wij een broederlijke gastvrijheid en de beste nachtrust,
ons fichaam was trouwens niet weinig afgemat van het
langdurig gedommel en gesleur des spoortreins.
Den volgenden dag waren wij spoedig te been, en
lieten onder onze voeten noch onder die der paarden
gras groeien om een of ander te vernemen. Slechts
een paar bijzonderheden worden pier medegedeeld.

Daar wij kennis hadden bij de ; Paters Jezuieten,
W erden wij in hunne schoone maar gedeeltelijke afgesloten kerk toegelaten. wij zeggen afgesloten kerk;
men moet weten, dat dit gebouw tot het verrichten
van den godsdienst toen nog niet in 't openbaar mocht
gebruikt worden, daarom was Len groot gedeelte der
kerk met een houten beschot afgescheiden van al de
altaren. Het deel des gebouws langs de straat was in'
een pianomagazijn veranderd. In waarheid, zagen wij
er een dozijn pianos uitgestald en lazen wij boven den
ingang in groote letters : Magasin de pianos et harmoniunzs. Achter het houten beschot aanschouwden wij
de grafplaatsen van vijf Jezuieten, die er tijdens de
Commune van 187o hun blued vergoten hadden. VOOr
den voet der altaren ligt op elk dezer graven eene
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wit marmeren plaat met verguld inschrift van den
naam, overlijden, enz. van den religieus. De ons vergezellende Pater meldde, dat er reeds genezingen door de
voorspraak dier overledenen geschied waren.
De kolonel Gerard, op wiens bevel de kogel door
het hart dezer vijf onschuldige kloosterlingen gejaagd
werd, stierf ten jare 1886 in een der gevangenissen van
Belgie. Men poogde den moordenaar tot een goeden
dood voor te bereiden, doch alle opwelaingen en
gebeden werden door hem met vloeken beantwoord.
Moge die afgedwaalde door God in barmhartigheid
ontvangen zijn ! Maar hij zelf kende geene barmhartigheid, want men de vrouwen voor zijne voeten
neervielen en om de bevrijding harer mannen smeekten
met betraande oogen en opgeheven armen, had hij ten
antwoord slechts een kogel die den levensdraad der
biddende kunne afsneed. In den kerker werd de kolonel
gedurende de laatste tijden zijns levens vreeslijk gcpijnigd
en geslagen door een onzichtbare hand. Eens werd
hij in de tegenwoordigheid van een priester in den
hock der gevangenis geworpen onder de verschrikkelijkste
smarten. Dit ijselijk bedrijf werd tegen den moordenaar
meermalen herhaald, totdat hij den geest gaf. Het bleek
na den dood, dat het lichaam van den ongelukkige
deerlijk gekneusd en op vele plaatsen blauw geslagen
was.
Het is voorzeker waar, dat God vroeg of laat
rekening houdt met zijn wet- en rechtverkrachters, en
vooral met diegenen welke de hand slaan aan zijn
gezalfden.

+

Het was jammer, dat wij te laat de kerk binnentraden, waar voor het stoffelijk overschot van den
H. Vincentius van Paulo een groot getal kaarsen
voortdurend ontstoken is, anders hadden wij die eerbiedwaardige overblijfselen meer van nabij mogen vereeren.
Terwij1 wij van dien uitstekenden Heilige gewaagden,
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werd ons de groote invloed gemeld die de liefdezusters
van den H. Vincentius in Parijs uitoefenen.
Deze stad stelt een groot vertrouwen in haar. Het
bestuur der weldadigheidsbureelen beeft aan die geestelijke dochters de uitreiking der gedeeltelijke aalmoezen
toevertrouwd. Schier in elke wijk wordt zulk bureel
door deze religieuzen bestuurd, zoodat Parijs de engelachtige hand der dochters van den H. Vincentius
uitverkozen heeft om er den penning aan de armen
te geven, welke stoffelijke aalmoes dan steeds met
eene geestelijke vergezeld gaat.
Onder die ijverige leden van den H. Vincentius
was er vooral een die haar yolk buitengewoon beminde
en nog niet lang overleden is. Wij willen een woord
van haar gewagen.
Menigeen te Parijs kent die religieuze met den
naam van Zuster Rosalie.
VOOr eenigen tijd woonde zij in de wijk Marceau,
meestal Faubourg Souffrant geheeten. Wee u! als gij
te dier plaatse slecht durft spreken in hare tegenwoordigheid ; men zou tegen u opstaan ; al dat volkje, al
die personen zijn hare kinderen, van welken stiel of
afkomst zij ook mogen wezen. Zij noemt ze alien
hare kinderen, en koestert voor hen een ware moederliefde.
Krachtdadig is dan ook haar gezag en invloed bij
dat overigens zoo moeilijk bedwingbaar gepeupel, gettige
het volgende.
In de vreeslijke junidagen van 1848, werd een
kapitein door het janhagel van voornoernde wijk gevangen
naar de binnenplaats der Zusters gebracht om daar den
kogel te ontvangen. Nauwelijks had Rosalie dit vernomen, of zij Wierp zich onbevreesd voor de geweren.
Halt — riep zij -- 't is bier Godshuis, door
zulke misdaad wordt het bezoedeld ; de dood des kapiteins
worde u ten schade en ten ongeluk ! »
Het gespuis riep : ( Rosalie, gij hebt gelijk ;
zuster, gij zijt goed voor ons geweest, wij willen daarom
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u geen leed doers; wij zullen den kapitein elders doodschieten, zoodat gij het noch zien, noch hooren zult. D
« Neen, peen, mijn vrienden ! — hernam de vrouwestern gebiedend, die man behoort ons toe, en van
hier gaan zal hij niet ; in naam der diensten die
wij u hebben bewezen, in naam ewer vrouwen en
kinderen, eisch ik dien militaire; hij worde voortaan
onze krijgsgevangen. »
Hij werd gespaard.
Wat vermogen niet deugd en heldenmoed!

Te Parijs wonen vele personen, die machtig zijn
met de pen, machtig met de tong, machtig door hun
genie, machtig door staatk unde , maar niemand oefent
op het y olk meer invloed uit dan Zuster Rosalie. Het
woord, het geld, de degen gaan voorbij en werken
dikwijls weinig of islets uit ; loch de nederige dochter van
den H. Vincentius, verschi;nt in haar eenvoudig kloosterkleed, met den vreugdelach op de lippen, met de
erbarming in het hart, en de zwaarden schuiven in
de scheden, de barrikaden verdwijnen, de geweren en
bajonetten vergeten te wonden, kortom, alle wapens
zwijgen, rust en vrede herleven.
Op zekeren dag hook Zuster Rosalie, in de nabijheld van haar klooster, een groote beweging en rumoer
met mokers en andere vverktuigen. Zij loopt naar
buiten en ziet haar vrienden driftig bezig aan eene
reeds hooge barrikade.
« Mijn kinderen ! v% at doet gij? — roept ze verwonderd.
« Wel, Zuster ! wij slaan stevige barrikaden op,
om alzoo het paarden- en voetvolk te beletten bier
langs te trekken en u kwaad te berokkenen. »
« Barrikaden !? herhaalt Rosalie, gij hebt er reeds
te veel gemaakt; de Zusters daarenboven vreezen noch
het paarden- noch het voetvolk, daarom zult gij oogenblikkelijk die keien, boomen, enz. wegruimen. »
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Men gehoorzaamt haar op staanden voet.
Het volkje dat zich zooveel moeite had getroost,
brengt gewillig de keien naar hunne plaats en zonder
eenig gemor ; Zuster Rosalie heeft het geTegd was hun
genoeg.
Voor deze en veel andere heldenfeiten werd het
kruis des Legioens van Eer op hare borst gehecht door
den minister van . oorlog; maar wat verdienstvol eerekruis ontving die Zuster niet van den Minister des
eeuwigen vredes?
Abdij van Postel.

TH. J.

WELVAARTS,

prior.

HET WIJDINGSFEEST. (1)

1 l\T
\

't midden van de Kerk heeft God diens mond ontsloten
« En stortte in hem den Geest van wijsheid en verstand;
(Dus heft de dagmis aan in zacht geleide noten,)
« En met de gloriestool bekleedde hem Gods hand. »

En, stil aandachtig, laat ons hart zijn a amen » glippen
Op 't woord van dank tot God, van lof tot Chrysostoomw
a Dus ook, voor Kerk en Volk, dos oopne God zijn lippen
« En dat de Schepper Geest zijn ziel bezoeken koom' ! »
Zoo bidt de Wijder mede en maant het y olk tot bidden.
Hij knielt, en gansch de kring des outers knielt rond hem,
Wen plat der aarde zich de Wijdling strekt in 't midden;
Wen door den kerkbeuk ruischt de groote bedestem —
« Ontferm u onzer, Heer!... » Stern tot den Albehoeder
Wiens wenk ons lot regeert, en die van uit het stof
Den needrige verheft; stern tot de Maagd, Gods Moeder ;
Stem tot de zaligen en prinsen van zijn hof;
Stem die den Heere smeekt bij zijn bay mhartigheden;
Bij dat Hij mensch wierd, is gekomen en gebaard,
Bij 't vasten ter woestijn, bij 't kruis voor ons geleden,
Bij dood en opstanding en wondre hemelvaart.
(i) Fragment van het gedicht verv .aardigd bij de wijding van
Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Ant. Stillemans, XXIV*
bisschop van Gent, en dat bij den uitgever dezes te zamen met de
levenschets van Monseigneur te bekomen zal zijn aan fr. o,5o.
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Gi) die op de outertreden,
Daar neerligt in gebeden,
En d'opgewelden traan
Verbergt in beide uw palmen,
Terwijl de heilge galmen
Voor u ten hemel gaan,
Gewis naar hooger sferen
Zal ook uw ziel zich keeren
En schouwt ge eerbiedig aan
De glanserijke groepen
Die, rijzend bij 't aanroepen,
Voor hunne zeetlen staan,
En stemmen onze bede
Door eigen voorspraak mede
Bij d'allerhoogsten troon —
De aartsvaders en profeten
In roem en rust gezeten
Van eeuwig vredeloon ;
De twaalf orakelmonden
Die, van den Heer gezonden
Naar 't uiterste wereldoord,
In 't nor van al de volken
't « Goed Nieuws i deen galmen, tolken
En boden van het Woord ;
De helden martelaren
Die bloedgetuigen waren
Van 't glorierijke graf
Der vrijheid koenste strijders ;
Naast leeraars en belijders
Met mijter en met staf,
Of die in kloosterwanden
En in woestijne-zanden
Hunne enge boetekluis
En levenscelle bouwden —
Hun einde en heil aanschouwden
In 't doodshoofd en het kruis;
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De maagden en de weenwen
Die 't veld der Christene eeuwen
Als leeljen blank van blaan
Ten tooi en siersel waren —
Als vruchtbre korenaren
't Verrijkten met hun graan.
Verkoorne, ja, laat uw beschouwen dringen
Naar hoog tot hooger in die ongemeten kringen,
Van trap tot trap, waar 't eeuwig loon hen plaatst,
Tot waar, ter hoogste glorieperken,
De kreits der Cherubs, op de breed ontplooide vlerken,
Van de ongenaakbre Zon den naasten glans weerkaatst.
De heemlen zien met wondrende oogen
Het grootste deelhebben aan 't goddelijk vermogen
Geschonken aan een mensch ; van uit hun zalig licht
Genieten ze op der aard het zielverrukkend zicht
Der goedheid van den Heer voor Adams kranke loten,
Der stroomen van genade uit Jezus' Hart gesproten,
Der levensduurzaamheid van Jezus' heilge Bruid,'
Der goddeliike macht die zijne Kerk besluit
In haar geheimeziis, waarbij de volste zegen
Der gaven van den Geest, genadig neergestegen
In balseming en woord, de heilge priesterschap
Volmaakt in ordemacht en voert ten hoogsten trap.
\Vie zijn zij, die, omkranst met hunne gloriestralen,
Van de eeuwge vreugdenv■ oon tot vodr het outer dalen,
De zeegning brengend van den Hemel naar beneén
Of als getuigen_van de wijding opgetreen ?...
De een houdt in zijne hand den martlaarspalm geheven ;
Van 't ruw geweld aan hem in Houtems bosch bedreven,
Draagt hij 't verheerlijkt rnerk; de tweede voert den staf
Van zijn Apostelbaan dien hij van Petrus' graf
Heeft opgenomen, om langs Lei- en Scheldeboorden
Te wandelen in kracht van daden en van woorden;
Toen hij den Blanken God van Gent verbrijzeld had
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Ging elken dag hij Haar zijn heuvel buiten 't stad
Ter stifle woudspelonk : van d'ouden tijd tot heden
Bleef langs dien bedeweg ons bis'schop binnentreden.
De derde, een boeteling, van eedlen lichaamsbouw,
Vertrapt met blooten voet de kroon van Haspegouw.
Herken, o Kerk van Gent, uw heilge volkspatronen!
Een dubbel tiental van gemijterden vertoonen
Zich, volgend op hun stap : het merk van moed en geest,
Van zorg en arbeid, maar van deugd en lijden 't meest,
Veredelt hun gelaat... Ja, komt ten outer klimmen
In schaart u van rondom, gij groote en duurbre schimmen
Der voogden over Gent ! Gij ziet hem neergestrekt
Daar, op den heilgen grond die uwe crypte dekt
En grijze grafkapel, den volger u verkoren
Voor 't Gentsche Vlaandren, dat, tot christendom geboren
Uit vroom apostelschap, werd opgevoed door u
Tot zijn volvordide kracht in 't heilgeloof, orn nu
In waarheid, trouwe en deugd zich ongekrenkt van leven
Door hem bewaard te zien, bij 't eigen heilig streven
En de eigen liefdezorg, in goed-doen onvermoeid,
Waardoor uw herderstaf in 's tempels voorhof bloeit
Van onverwelkbaar loof en eeipxge gloriebloemen..,
Smeekt God dat eens hem Gent moog uwer waardig memen.
Hij denkt, hij denkt aan u wier lang verdord gebeent
Diep onder hem berust in 't aadlijk grafgesteent
Maar die onsterflijk leeft in 't voorbeeld uwer werken.
D at voorbeeld \veez' zijn hoede en moog' zijn hart versterken
Ads om uw staf hij straks de vingeren zal slaan
En instapt op den weg waar gij zijt voorgegaan
En-vast en recht van tred uw voetspoor hebt geteekend.
H. CLAEYS, pr.
15 Februari.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Stijl en letterkunde. P raktiseh handboek tot beoefening der
nederlandsche letteren, door FRANS WILLEm3, schoolopziener. Eerste
deel, proza, 2e uitgave. Prijs fr. 2,50.
Het eerste gedeelte van dit lijvige boekdeel (472 biz. in 8°)
bevat de hoofdzakelijke regels over stijl en letterkunde, gevolgd
door talrijke voorbeelden en uittreksels van degelijke werken ; het
'tweede gedeelte is eene verzamelhg uitgekozen stukken, telkens
opgevolgd van eene passende oefening, of van de opgave eens
onderwerps om een opstel te verveerdigen naar aanleiding van de
bestudeerde leesles.
Eene korte levensschets van al de prozaschrijvers, aan wie
stukken ontleend werden, is op het einde des boeks geplaatst.
Met de meeste aandacht hebben wij de letterkundige theorie
gelezen, en aarzelen niet te verklaren, dat wij die net gens zoo
kart en zakelijk, en tevens zoo eenvoudig en klaar behandeld vonden. Bij de lezing dier meesterlijk bewerkte bladzijden niet eerie
geringe tack, voorzeker — konden wij het spijt niet onderdrukken, dat wij, in onze studlejaren. zoo 'n flunk gesteld beenopt
overzicht met ander het oog mochten hebben, en wij benijdden
het haast den jeugdigen student, die, aan den hand van zulken
leidsrnan, den hof der letterkunde betreden mag, om daar het
schoone te leeren bewonderen, het onkruid te teeren kennen, en,
op die wijze ingewijd te worden in de kennis om zelf lieve plantjes
en welriekende bloemkens aan te kweeken.
De uitgekozen stukken zijn inderdaad van aard om liefde uit
te lokken voor onze moedertaal, die op zooveel schoons, zooveel
heerlijks mag bogen. Wat al pereltjes van het zuiverste yvater
onder We zeven rubrieken : beschrijving, verhaal, enzi Daar viiidt
gij de poetische beschrijving « de Morgend », 't gemoedelijke
« Het kranke Meisje » van Conscience, het met de ziel geschreven
« Vaderhuis het ironieke « Concert voor den Arme » van Dr Aug.
Snieders, het gespierde « de Kerk is onoverwinnelijk » van
Dr Schaepman, de luimige karakterschets « Pythagoras » van Van
Meurs, — met een woord, daarin treedt gansch de schaar onzer
Neste katholieke prozaschrijvers op, nit Noord- en Zuid-Nederland,
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met het puik barer voortbrengsels in de onderscheiden lettervakken.
Het lezen zulker stukken brengt Licht in de geesten en warmte in
de harten, en leert onze moedertaal, - die zoo dikwijls als eene
verstootelinge door domheid of franschgezindheid bejegend wordt,
hoogschatten en beminnen met al de liefde die zij verdient.
't Zij in het voorbtjgaan gezegd : dischte men op onze scholen
altijd deugdelijken en letterkundigen kost voor, leerd6 men onze
taal in en om haren rijRdom waardeeren, zeker het Bros onzer
Vlaamsche lezers zou zich niet 'enkel vermoeien in het lezen van
ongerijmdheden en beuzelarijen, beueden alle liritiek, die op onze
dagen voor 5 of io centiemen op de markt gebracht worden. En
in welke taal, gerechtige-hemel ! Wanneer toch zullen de Vlamingen
ophouden met zelve hunne taal bespottelijk te maken?
Bij elk nieuw yak, geeft Willems de letterkundige ontleding
van een stuk, en maakt op die wijze den gedachtencang, de
schoonheden naar inhoud en vorm, de uitbreidingsmiddelen, en
wat al meer, handtastelijk voor den leerling. In navolging dezer
ontleding, moeten andere onder de leiding des leeraars gemaakt
worden, aanduidingen, die aan den voet veler stukken voorkomen,
dienen als leiddraad voor die studie van inhoud en vorm.
Deze hoogst nuttige oefening, gepaard met de opstellen, die
naar aanleiding der meeste stukken ter bearbeiding voorgelegd
worden, zullen den leerling een diep inzien in de taal en gedurig
meer bedrevenheid in de uitdrukking der gedachten geven.
Kortom, Willem's stijl- en letterkunde is een kapitaal werk.
Met een boek van zulk allooi is dan ook ooze moedertaal wat
meer gebaat dan door hoogopgeschr_oefde phrasen, holle redevoeringen en oorverdoovende jeremiaden. Leeren \Nij de jeugd Vlaamsch
zijn gelijk Willems en anderen doen, door Naar met liefde voor
en kennis van het Vlaamsch toe te rusten ; brengen wij den verderen ouderdom gezonden Vlaamschen kost, gelijk Snieders thans
doet in One Boeren ! Dat houdt den polsslag van het Vlaamsche
y olk levendig, dat klinkt luider en krachtiger dan het « in Vlaanderen
Vlaamsch ! » waarme8 sommigen zich inbeelden den vijand onzer
moedertaal den nekslag te geven. Werken moet de leuze wezen,
werken om warm blood in het Vlaamsche lichaam te doen stroomen
door kloeke geestes- en zielespijs ! Vooral de jeugd moet gepansterd
worden tegen den overweldigenden Franschen geest, en dat zal
alleen gebeuren door de flinke studie onzer prozaschrijvers en
aichters, onder de leiding van manden, die niet om den broode
of om den wine_ der mode Vlaamsch onderwijzen, maar met
woord en daad ooze taal huldigen en met hart en zief hare
grootheid en haren voOruitgang nastreven.
A. B.
Een winter in het Zuiderland. — Onder dezen titel heeft Mej.
Virginte Loveling een boek geschreven over Italie, dat weinig beteekent,
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en dat door het Algemeen Handelsblad van Amsterdam, door de
Vlaamsche Kunstbode van Antwerpen, en door nog andere tijdschriften,
naar verdienste gehekeld wordt. De kritiek in laatstgemeld tijdschrift,
onderteekend door E. van Langenhoven, kan niet geslikt worden
door den beer K. Bogaert, die in een tijdschrift den degen —
ik wil zeggen de pen — opneemt om de schrijfster te wreken. Zeer
waarschijnlijk heeft K. B. het werk, waar hij op de bres voor springt,
niet gelezen, gelijk hij ook weinig schijnt te weten van de geschiedenis zijns lands. Dat bewijst ons zijn wraakvers, waarin wij de
volgende onchri.ctelijke, dus logenachtige beschrijving vinden van.....
de Inquisitie. Gij moet weten, Lezer, dat de beer K. B. paitij
neemt voor de schrijfster niet omdat de natuurbeschrijvingen van
het eenig Italie, en de beschouwingen, bij 't zien der tallooze
meesterstukken der- kunst, aldaar te zien, onbeduidend worden
gevonden — neen! dat vindt de lezer, tot zijne groote teleurstelling, in het boek niet; maar K. B. verdedigt de schrijfster
omdat de geest van vrijdenkerij in haar boek uitstraalt. Gelukkig
(zegt hij haar :)
« Gelukkig, dat het zuivrend vuur
voor ketters niet meer brands dit uur ;
gij zoudt het antlers fel bekoopen.
'k Zie, in verbeelding, U daar staan,
met ketens aan een paal gebonden.
Een pater steekt de vlammen aan;
een andre komt aan 't yolk verkonden
al wat gij schuldig hebt misdaan (L..)
en leest de lijst of ewer Tonden;
dan gaan Tij rood met kruis en vaan
tot rook en vlammeu Tijn venTwonden
en « 't Tuivringswerk » is afgedaan.
Dan strooien Tif nog langs de baan
uwe asch in alle vier de winden;
dit laatste doen Tij licht, omdat,
in 't wonderdal van 5osaphat,
God ..relf u niet terug Tou vinden. »
« Schijnt u de schets wat sterk gekleurd?
Wel, dat is dui'endmaal gebeurd
en zou wel ras opnieuw beginnen,
moest ooit de « heilige Kerke » weer
die « goede moerler ! » lief en teer,
haar oud gezag en macht herwinnen. »
Men valt schier omverre bij 't lezen van zulke dingen, in het
aar van verlichting, wetenschap en geschiedkennis 1899! De beer
van Langenhoven, in de de Vlaamsche Kunstbode antwoordende
op het bovenstaande rijm, zegt terecht tot den pleger daarvan
« gij hebt eene schoone gelegenheid om te zwijgen laten voorbijgaan. »
Intusschen is het recht bedroevend te moeten aanstippen, dat
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er thans nog lieden gevonden worden, die afgoderij oefenen voor
zekere personen, volstrekt maar niet aannemende dat ook de beste
schrijver weleens eene prul kan leveren ; en die, trots al de bevindingen der wetenschap, klaar en onomstootbaar erkend, voortgaan
met allerlei valschheden en , lasteringen te verspreiden over de
Roomsche Kerk en hare bedienaars.
G.
Bijdragen tot de geschiedenis van Antwerpen op het einde
der XVIII e ceuw, door J. STAES. Drukkerij J -E. Buschman, te
Antwerpen.
Prachtige druk die eer doet aan den uitgever en belangrijke
studie die insgelijks eer doet aan den schrijver welke de letterkunde en de geschiedenis reeds met zoovele puike gewrochten verrijkt heeft. In het older havige werk dat aan M. Staes veel opzoekingen
en studie moet gekost hebben vindt men vele en zeer belangrijke
feiten, tot hiertoe weinig bekend, over den inval en de overheersching der Franschen die volgens hunne ronkende en holle manifesten ons de vrijheid en het aardsch paradijs kwamen brengen.
Het misbruik van Alkohol in Belgié, uit het Fransch vertaald
door Julius W. Prijs fr. o,io.
Meer en meer komt men in de weer tegen het misbruik der
sterke dranken, overal komen op het voorbeeld der Engelschen
matigheidsmaatschappijen tot stand, het is dus ter goeder uur dat
dit boekje zijne intrede in de wereld doet, misschien wel wat te
plechtig voor het yolk met dien pedanten titel van Alkohol. Toch
is het vlugschrift warm aan te bevelen en zal het met nut verspreid
worden. Het is uitgegeven door het Vaderlandsch verbond tegen
het misbruik van sterke dranken en bevat met een woord aan
den lezer, met feiten en bewijsstukken, redevoeringen uitgesproken
door MM. Lenz, Hubos, Richel en Cauderlier.
Vinden wij het woord Alkohol te plechtig, nog afschuwelijker
en strijdig met de samenstelling van woorden vinden wij den titel
aangenomen door eene matigheidsmaatschappij van Brussel Drankonthoudingskruisbond !!!
Herhalingstabellen bewerkt volgens het officieel programma
der lagere scholen, te benuttigen bij het onderwijs in den landbouw door J. DIGNEFFE en nagezien door E. MAROM, landbouwkundige van den staat. J. Leenen, St. Truyden.
Zooals de titel het aanduidt is dit werkje voor de herhalingen
geschreven. In synoptische tabellen bevat het den kern en het zakelijke van wat er vereischt wordt voor het onderwijs van den
landbouw in de lagere scholen. De onderwijzers en at wie belang
stelt in het yak zullen met vrucht dit voortreffelijke boekje madplegen. Gerust mogen wij hun ook de nuttige werkjes over dit
y ak aanbevelen van Broeder Alexis en den eerw. heer H. Mys,
professor in de Normaalschool van Sint.Niklaas,
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L'Exploitation Cafeiere au Bresil, par HUBERT VAN DE PUTTE
et LADISLAS D ' ALMEIDA, advocaat bij het beroepshof van Gent.
Drukkerij A. Suffer, Gent. Fr. i,00.
De schrijvers -,vaarvan de laatstgenoemde Braziliaan is en de
eerste lang in het gewezen Zuid-Amerikaansch keizerrijk van Dom
Pedro verbleven heeft doen oproep tot uitwijking niet alleen voor
personen maar ook voor kapitaal. Mits eenige verbeteringen in de
koffieteelt ginder aantebrengen en een goede keus van landverhuizers te doen, zijn er ginder, volgens de schrijvers, gouden zaken
te doen. Het boek geeft belangrijke en aantrekkelijke beschrijvin
gen over de streek, over de koffieplant en alles wat in betrek staat
met zijn onderwerp. De tijd zal raad geven indien de staatkundige
gebeurtenissen deter laatste dagen de voorwaarden van uitwijking
niet zullen wijzigen.
Vlaamsche beweging. — Vrijdag 6 Februari is er in de
Kamer voor de eerste maal een Vlaamsch verslag neergelegd
namelijk dat van de heeren Coremans en Raepsaet over de vertoogschriften van het Davidsfonds een Vlaamsch examen vragende
voor alle staatsbeambten.
6 e Vlaamsche algemeene Landdag. — Besluiten : Overwegende dat de Vlaamsche taalgrieven behoorlijk kunnen hersteld worden alleen door de volledige en cerlijke toepassing van AL de
hervormmgen besloten in de verklaring der rechten van den Vlaming op den Landdag te Al,twerpen den io Februari 1889 afgekondigd ;
Overwegende nogtans dat die hervormingen trapsgewijze naar
gelang de omstandigheden dienen ingevoerd te worden;
De Landdag bekrachtigt ten voile voormelde verklaiing der
rechten van de Viamingen, en als punten van onmiddelijke en
dringende toepassing vraagt :

A. — Vlaamsche gemeenten.
t o Dat het Koninklijk besluit van 3 Mei 1889 gewijzigd worde
met in achtneming der volgende regels
a. Benoorden de grenslijn tusschen het Walenland en de
Vlaamsche gewesten zullen er geene Waalsche enklaven mogen zijn
en geene gemeente onier het Waalsch regiem gesteld.
b. Bij het afteekenen der grenslijn zal men als Vlaamsch de
gemeenten beschouwen waar minstens de helft der inwoners onze
aal spreken zonder te letten of er zilch onder hen ook personen
bevinden die tevens het Fransch min of meer kennen.
20 Dat men de grenzen van zekere provincien, arrondissementen
en kantons wijzige, ten einde te beletten dat Vlaamsche gemeenten
van Waalsche hoven en rechtbanken zouden afhangen.
30 Dat de provincie Limburg bij het rechtsgebied van het
Beroepshof van Brussel worde gevoegd.
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B. — Reehtswaen.
Dat men art. io, 13 en 7 der wet van 3 Mei over het gebruik
der Nederlandsche taal in rechtbanken afschaffe aangezien het gebleken is dat verscheidene rechtbanken de haar toegekende macht om
in buitengewone gevallen het gebruik van het Fransch toe te laten,
misbruiken, ten einde de voorschriften der taalwet te ontwijken en
te verdraaien;
2° Dat de Minister van justicie aan zijne onderhoorigen de prokureurs-generaal, prokureurs des Konings en hunne substituten op
straffe van onmiddellijke afstelling ten strengste bevele op de uitvoering der taalwet een wakend oog te houden, zich tegen alle
overtredingen er van te verzetten, akte te eischen van hun verzet
door den rechter van de hand gewezen, beroep in te slaan of zich
in verbreking te voorzien ;
3° Dat te dien einde door den minister aan de leden der parketten een omzendbrief worde gestuurd met omstandige onderrichtingen nopens alle gevallen welke zich in de rechtspleging kunnen
voordoen;
,
4° Dat er zonder verwijlen doortastende maatregelen worden
genomen om de schaamtelooze en stelselmatige verkrachting van
art. i3 der taalwet door de strafkatner der rechtbank van Brussel
te doen ophouden en desnoods om We magistrates in openlijken
opstand tegen 's lands wetten naar verdiensten te straffen.
5° Dat in het arrondissement Brussel, zoowel als in de overige
Vlaamsche gewesten, niemand meer tot welke rechterlijke bediening
ook, of tot het notarisambt worde toegelaten, indien de kandidaat
op voorhand niet bewezen heeft dat hij eene grondige kennis der
Nederlandsche taal bezit ; dat dezelfde regel worde gevolgd voor
het aanstellen der raadsheeren die, in het 1-lof van Beroep te Brussel, de provincien Antwerp en en Braband vertegenwoordigen.
C. — Onderwijs.
1 0 Dat zij die hunne studien in de Vlaamsche gewesten hebben
gedaan, bij hunne intrede ter hoogeschool het bewijs leveren dat zij
in een gesticht hebben gestudeerd onder het beheer der taalwet van
15 Juni 1883, of over minstens twee vakken een examen in de
Nederlandsche taal afiegden;
2° Dat, in afwachting dat er eene Vlaamsche veeartsenijschool
worde ingericht, er in de school van Curegem een niet verplichtende leergang van Nederlandsche vakwoorden worde gegeven ;
3 0 Dat er in de Vlaamsche gemeenten niemand meer tot rijksveearts zal mogen benoemd worden indien hij in het Nederlandsch
Been exaam heeft afgelegd over de vakwoorden voor alles wat aan
de veeartsenijschool wordt onderwezen;
40 Dat er in het Vlaamsche land ten gerieve van de Vlaamschsprekende bevolking, een volledig- Vlaamsch land- en tuinbouwkundig onderwijs worde ingericht;
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5° Dat het recht den Vlaamsche studenten, om alle akademische
examens in hunne moedertaal al te leggen, doelmatig worde erkend
en gewaarborgd.
Gelast het uitvoeringskomiteit van het Hoofdbestuur der Vlaamsch.... Landdagen de noodige maatregelen te nemen om de bovenstaande beslissingen ruchtbaar te maken en bepaaldelijk ter kennis
te brengen van de Staatsregeering en v_in de Wetgevende Kamers.
Op voorstel van advokaat Maurits Josson worden bij deze
besluiten nog de volgende gevoegd :
De algemeene Landdag te Brussel gehouden op 23 Februari
189o, besluit
1° De uitslagen vastgesteld door de statistieken opgemaakt met
het doel op de niet uitvoering der Vlaamsche strafwetten door de
Brusselsche rechters, zullen bij middel van plakbrieven ter kennis
van de inwoners van het arrondissement Brussel gebracht worden ;
2° In elke gemeente van gezegd arrondissement zal ten minste een
plakbrief aangeplakt worden.
Orthographe flamande. — In de Februari-aflevering van
't Be lfort zet een medewerker de Kon. VI. Academie aan om eene
Spraakkunst uit te geven. Hij zegt er namelijk :
« Naar onze hescheiden meening zou het geleerd genootschap
dienst kunnen be wijzen aan Taal en Letteren door de uitgave van
eerie Spraakkunst, welke de 149, thans bestaande, zou kunnen uit
de baan helpen, en welke in alle scholen z'u kunnen ingevoerd
worden : eene beknopte, voor het lager, en eene meer uitgewerkte
voor het middelbaar onderwijs. »
Wanneer wij bij onze lezing over Persoonlijke Voornaamwoorden en -elfstandig-gebruikte Bzjvoeglijke woorden nagenoeg
in denzelfden zin hebben gesproken, hebben wij juist dat niet
bedoeld. Wij denken niet, dat het tot de bezigheden der Kon.
vl. Academie behoort handboeken voor schoolkinderen te maken :
neen, de Academie Tou moeten den TWIJFEL oplossen over al de
punten, waarin GEENE EENHEID bestaat, die punten grondig beredeneereiz en op eene klar2 duidelijke wijTe uiteenTetten, en aldus
een werk samenstellen, dat door alle LEERAARS bij hunne lessen tot
LEIDDRAAD rou kunnen genomen worden.
Wat het maken van Schoolboeken betreft, dit is de taak der
vakmannen, die door ondervinding weten wat er al of niet in
een handboek der leerlingen moet opgenomen worden; en, er is
geen twijfel aan, indien de Academie hoogergemeld werk in 't licht
geeft (wat wij ten zeerste wenschen) zal er gen half jaar verloopen, of er zullen voor alle graden- van onderwijs ook goede
spraakkunsten bestaan in overeenkomst met de beslissingen der
FRANS WILLEMS.
Academie. 11/Loge het zoo wezen!
Davidsfonds. -- Het hoofdbestuur gaat uitgeven : Het oude
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lied, woorden van Alfons Janssens, muziek van M. D'Hooghe.
Thans is in zijne liederenreeks verschenen Ave Maria getrokken
uit de Ballade Blanche Floor, door Dr Aug. Snieders, getoonzet
door E. Wambach. 're dezer gelegenheid herinneren wij aan de
leden dat zij eene inschrijving op de liederen van het Davidsfonds
kunnen bekomen aan fr. 1,10 voor elke reeks van Brie stukken.
Men moet zich wenden tot den Secretaris der afdeeling waartoe
men behoort.
Op Zondag 23 Februari hield Senator Lammens eene prachtige voordracht voor het Kortrijksche Davidsfonds, over De Fransche omwenteling ; op 2 Februari juichtte de afdeeling van Sint
Truiden den eerw. heer Kerkhofs toe die sprak over De geschiedenis, de beteekenis en het doel der Vlaamsche beweging ; den 9
was het feest te Aarschot en het spreekgestoelte werd er betreden
door eenen zendeling uit Mongolie, thans leeraar te Scheut, den
eerw. heer Steenacker : hij handelde over De lotgevallen van eenen
missionnaris.
— Afdeeling Borgerhout. Feest van 3 Februari 1890, gegeven
door de Wintervlieren, afdeeling van den Burgerskring van Antwerpen.
Twee kluchtliederen, gezongen door J. T. en J. B. verwekten
algemeen gelach ; de tweezang : State, welluidend van muziek en
gevoelvol gezongen door R. B. en J. V. D. werd met aandacht
en genot gehoord, de Zangles, meesterlijk gezongen en voorgedragen door .F. S. bracht het gansche publiek in begeestering.
Twee keurige blijspelFn Fortuingrillen en Hier is niets in!
Daar is niets in! \\ erden zwierig en ongedwongen gespeeld. Eene
bijzondere melding moet gemaakt worden van de alleenspraak :
Elk is Dief in Tijnen Slid, puntige en ware karakterschets vin
't Antwerpsche leven, met zulken gloed en losheid uitgegalmd
door J . C. dat de tdejuichingen geen einde schenen te willen
nemen.
Eene boeiende voordracht door M. Ossenblok, bestuurlid der
afdeeling, werd met onafgebroken aandacht aanhoord. Spreker
behandelde een onderwerp, dat men zou kunnen noemen : Sterke
vrouwen.
Hij bewees , dat, ondanks zekere eigenschappen, die haar het
zwakke geslacht doen heeLen, zij in 't bereiken van haar doel,
meer standvastigheid toonen dan de mannen en daarvan het
spreekwoord komt : « Wat de vrouw wil, wil de man. »
Hij haalde in dichterlijke bewoordingen talrijke voorbeelden
aan' van heldhaftige* vrouwen, die hetzij de mannen, tot moed en
weerstand aanzetten, hetzij zelven streden of ten strijde voerden.
Vrouwen, die tegenover goddelooze mannen, moedig hunne godsdienstige overtuiging lucht gaven, liever gebrek, pijniging en
marteldood onderstonden dan haar geloof te verzaken; die den
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laffen bezoeker van den arme met verachting aan de deur zonden, als deze slechts onderstand Wilde geven, wanneer alle godsdienstige zinnebeelden verbannen werden. In roerende woorden
wend de heldenmoed geschetst diet- voorname juffrouwen, die
troost, moed en hoop aan verlatenen brengen, hetzij op 't slagveld, hetzij in 't gasthuis; die als engelen rondzweven, waar eene
besmettelijke ziekte afschrik en dood verspreidt.
Ingrijpend \N as de aanhaling eener heldendaad, gepleegd door
eene edele juffrouw van Antwerpen, wier naam ongenoemd-toch
op ieders lippen lag : « De cholera woedde. Op een schip waren
talrijke landverhuizers, door de ziekte aangedaan. In een bootje
roeit de heldin naar het schip, verzorgt, troost en bemoedigt de
ongelukkigen en keert na 't verdwijnen der ziekte terug, zoo eenvoudig alsof zij niets ongewoons verricht had. »
De spreker eindigde met eenen warmen oproep tot alle
Vlaamsche vrouwen. — Hij verzoekt haar di ingend aan hare
dochters eene degehjke, echt Vlaamsche opvoeding te geven, opdat
zij die kloeke vrouwen van vroeger, waardig en gelijk zouden
T. S.
worden.
Men schrijft ons uit Eine . Davidsfonds Asper-Eine. —
De feeste van i6 Februari wierd geopend door een schoon aria
der Harmoniemaatschappij.
De felle tooneelspeelders J. Petit, de gebroeders A. en J. de
Wildeman en 0. de Winter voerden het schoone blijspel op van
Silvester « Schoenmaker blisif by uwen leest a, en wisten aldus op
bevallige wijze te doen zien hoe belachelijk de franschdolheid okan
zijn. De tang « Mijn Vlaanderen n klonk schoon en heerlijk.
De groote zaak van de feeste echter was de voordracht van
den Wel-Eerweerden Heer Verrzest, pastoor van Wacken. Op
aangename en meesleepende wijze sprak die kunstige redenaar over
het Vaderland. Hij toonde welk het vaderland is van ons lichaam,
van onzen geest, van ons hert, van onze ziel : Wij hebben land,
lucht, hcht, omgeving en tale waarin het ons gaat, en elders en
ware ons lichaam zoo welvarend niet; onze vaderen hadden
eigene gedachten over beleefdheid, wetenschap, kunst, enz., en
wij, wij hebben 't Vaderland van onzen geest verloren : maar wij
moeten het herwinnen, en onzer andere moeten wij leeren beleefd
zijn op oude Vlaamsche wijze ; — onze voorouders waren groote
christenen, laat ons ook getrouw blijven aan 't oudchristen Vlaamsch
geloove; geern hooren wij spreken van den sterken Vlaamschen
leeuw, doch en laat ons het valsche gedacht niet hebben, dat het
een leeuw zoude zijn met een hazewmdenkop, met hertepooten en
eenen pauwsteert; laat ons zoowel de eigenweerde kennen van
ons lichaam, van onzen geest, van onze ziele, van ons hert, dat
elk onzer moge zeggen : 1k, ik bemin mijn vaderland.
Die cede, waarlijk schoon en prachtig, wierd keer op keer
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geestdriftig toegejuicht en zal vast en zeker op de talrijke menigte
den besten indruk gemaakt hebben.
Het slot dier lieve feeste was kluchtspel en kluchtlied, dat
een onbeschrijflijk gelach en gejubel deed ontstaan.
Eere aan de nooitvermoeide beschikkers der schoone feest, de
heeren K. van Caeneghem en Adolf de Maeght, eere aan de
uitvoerders. Eere aan Mater, Audenaarde en Asper, om het groot
getal personen die van daar waren toegestroomd. Eere aan 't Davidsfonds Asper-Eine en moge God diens onverpoosd werken voortdurend zegenen.
A. V. H.
1- Ernest Chesneau, \velbekende kunstcriticus en gewezen
opziener der Schoone Kunsten, is te Parijs overleden, 55 jaar oud.
Hij schreef Part et les artistes modernes en France et en Angle.
terre, La peinture francaise au 19 111P siecle, Les nations rivales
dans rail. Hij was medewerker aan Le Constitutionnel, L'opinion
rationale, La revue des deux mondes, Paris-journal, enz.
-I- Jan Capeinick, de gekende Gentsche bloemschilder is te
Schaarbeek overleden.
t Buys Ballot, professor aan de Hoogeschool van Utrecht
en een der beroemdheden van de wetenschappelijke wereld. Een
zijner merkwaardigste werken is eene studie over de weersveranderingen veroorzaakt door de zon en de maan.
t Lord Lamington, een der boezemvrienden van Lord Beaconsfield. Hij laat gedichten achter en werken van f.;-ecchiedkundigen
acrd. Zijn bijzonclerste gewrocht was eene studie over het Fransch
tooneel onder Lodewijk XV. Zijn stijl is van zekere langdradigheid
niet vrij te pleiten.
t Het Belfort biedt zijne welgemeende gevoelens van mededeeling aan zijnen trouwen en verdienstelijken medewerker Dr H. Claeys,.
pastoor van Oostakker, en aan zijnen eerwaarden broeder, onderpastoor te Adegem, bij het afsterven van hunnen achtbaren varier,
den 20 Februari laatst, te Adegem overleden in den gezegenden
ouderdom van 83 jaar.
Het doodsbeeldeken draagt het volgend afscheidsvers :
Hij was een man zoo braaf, een voorbeeld van een varier...
Geen nachtlijk werk was voor zijn kindren hem te veel.,
Door onverdroten vlijt met orde en deugd te gader,
Won hij den rijksten schat des levens hun ten deel.
Hij moist dat liefde en dank hem volgden in het leven.
Hij aaf zoo hartlijk ons zijn laatste zeegning mee.
De Heer had hem het loon van zijne zorg gegeven —
Dien schoonen ouden dag van rust en levensvree.
Nu de eeuwge ruste ligt op zijn gesloten oogen
Komt gansch de vroeger tijd, gemengd van leed en vreugd,
Ons voor den geest... Dank zij den zegen des Alhoogen
Die door zijn kinderen zijn grijsheid heeft verheugd.
---*--1.4.44.--(------

DE VRUHEID VAN GODSD1ENST EN DE GEUZEN.

LAAN wij nogmaals eene wijle de geschiedenis
open en zien wij wat zij ons leert : — In
_ Meert 1567, ter gelegenheid van de nederlaag
der Geuzen bij Austruweel, kwamen de Calvinisten te
Antwerpen in opstand tegen Prins Willem van Oranje,
omdat deze hen belette hunne bondgenooten die, op
gemelde plaats, door den beer van Beauvois, veldheer van.
Margaretha van Parma, zoo schrikkelijk gehavend werden, ter hulp te komen. Ziende dat zij al sterker en
sterker in getal werden, liepen zij naar het tuighuis,
haalden er de hun noodige wapens uit, en plaatsten
zich in sl a gorde op de Meir, den Zwijger, dien zij in deze
omstandigheid van verraad beschuldigden, bedreigende de stad in stukken te schieten en tot op den
grond neder te blaken, zoo men hun geene voldoening
schonk. — En Welk was de voldoening die zij eischten ? Luister wat de burgemeester van Antwerpen, Stralen, een man die voorzeker niemand verdacht zal voorkomen, wij1 hij reeds lang onderduims de Hervormde
partij was toegedaan, in eenen brief welken hij aan de
hertogin van Parma te Brussel zond, en het Antwerpsch
Chronyckje daarover schrijven. Zij eischten : i 0 D at al
de geestelyken buytter stadt moesten met alle
de gene die paepsgesint waeren; » 2° dat men g der
katholieken kerken zou vernietigen; » 3 0 dat de
Lutheranen « zich aanstonds bij hen (de Geuzen) zouden
aansluiten, niet alleen voor wat de punten van den godsdienst betrof, in welke zij nog van - elkander verschollen,
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maar ook in alle andere zaak en onderneming; zoo niet,
da t zij ze even een s geheel uit de stad zouden smijten, daar het hun in#cht niet was, eender welken
godsdienst, strijd4, met den hunnen, te verdragen » (I).
Wat dit al beduidt, behoeft stellig geese verklaring!
Evenmin het volgende.
Den 3 e November 1578 had er te Gent eene vergadering van Calvinisten uit den omtrek plaats. Op
deze waren tegenwoordig de opperhoofden der Hervormden van Eekloo, Deinze, Hulst, Axel, Zomerghem,
Temsche, Bassevelde, St. Niklaas, Waasmunster, Thielt,
Lokeren, Exaarde, Kaprijke, Ursel en Hansbeke, en het
punt dat zij te verhandelen hadden, luidde « hoe men
voor best de Roomsche religie soude overal in
de omliggende dorpen verhinderen! » Voorzeker,
zoo ooit zij eene gelegenheid hadden, onder alle opzichten merkensweerdig, om de wereld een plechtig en
ontegensprekeliik bewijs te geven van de liefde welke hen
voor de vrijheid van geweten bezielde, was het wel
degelijk deze. Klaarder toch werd hun nooit de vraag
van verdraagzaamheid gesteld ! Nogthans, Welk is het
besluit dat de goedkeuring der vergadering wegdraagt?
Wij schrijven het letterlijk over uit het werk van een
Protestantschen geschiedschrijver : Dat men uyt name,
der classe sal versoecken aen de notabele deser Stede
(van Gent) (2), dat sy willen met opene letterer alle
(1) P. GENARD, Antwerpsch Archievenblad, boekd. XIV, bl. 2.16.
— Zie nog het zelfde werk, boek. VIII, hi. 112 en boekd. X, bl. 201225 ; - insgelijks 't Antwerpsch Krony-ckje. bl. 117; - J. C. DIERCKSENS, Antverpia Christ() nascens et crescens, boekd. V, bl. 262
en vig. — Wij schrijven nopens 't laatste punt de eigene woorden
van Stralen's brief aan Margareta van Parma over : Veu qu'ilz
s'osoyent bien deborder jusques a demander a ceulx de la Confession d'Augsbourg (de Lutheranen) qu'ilz eussent incontinent a joindre
et conformer eulx, non seullement es poinctz differentz de la religion
mais en toute aultre chose et entreprinse, les menachanq aultrement
dechasser enthierement hors de la ville, car leur intention n'estoit
y soul `rare aulcune religion, qu'a la leur fut contraire. » P. GENARD,
Op. cit.. boekd. XIV, bl. 216.
(2) Door Notabelen verstond men de regeering der Achttien
van Gent, die dezen naam hadden aangenomen en geheel met de
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rnispapen interdiceren hare Rooinsche religie te exerceren. » (1)
Hoe zich de zaken rond denzelfden tijd toedroegen
te Brugge, stad, welke in 1566 van de woede der
beeldstormers was bevrijd gebleven, blijkt uit de vier
volgende feiten : I" dat, den 16 Juli 1579, « de ouderlingen en de dienaars der gereformeerde gemeente »
dier stad « aan den kerkenraad van Embden meldden,
dat God naar zijne goedheid en ongemetene bermherhertigheid, door middel van den eerbaren en wijzen
ra=id der stad, de kanadniten, dit is de vier bedelorden, reeds voor Oen maanden uit de stad had
verdreven en derzelver tempels aan de Protestanten gegeven » (2); 2 0 dat nog voor het einde van
hetzelfde jaar, op 't toedoen der Hervormden, « al de
kerken der Katholieken werden gesloten », en « de
uitoefening van den ouden godsdienst nog slechts
in het geheim werd geoorloofd » (3); 3° dat amper
eenige weken nadien, namelijk. den 24 Februari 158o,
teal de Katholieke geestelijken met nog veel andere
Roomschgezinden op het bevel der regering », uitsluitend nu uit aanhangers der nieuwe leer bestaande,
« de stad moesten verlaten » (4); eindelijk 4° dat eer
het jaar 158o voorbij was, « de kerken en de kloosters
der Katholieken een geheele ornkeering ondergingen, vele kapellen afgebroken of tot andere

Katholieken en den kuning hadden afgebroken. Zie over de regeering dezer ALPH. DE DECKER, Geschiedenis der Malcontenten, bl. 121.
KEOVYN DE LETTENHOVE, Les Huguenots et les Gueux, boekd. V,
bl. 239; — B. DE JONGHE, Gendsche geschiedenissen, boekd. II,
bl. 34,
(I) H. Q. JANSSEN, De Kerkhervorming in Vlaanderen, boekd. II,
'.
bl. 209.
• (2) E. MEINERs, Oostvrzeschlants kerkelijke geschiedenis IP deel,
bl. 55-57. -- H. Q. JANSSEN, De Kerkhervorming te Brugge,
boekd, I, bl. Ito.
(3) H. Q. JANSSEN, De kerkhervorming te Brugge, boekd. I.
bl. 213; — WAGENAAR, Vaderlandsche Historie, bock. VII, bl. 295.
(4) H. Q. JANSSEN, De Kerkhervorming te Brugge, boekd, I,
bl. 215.
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einden gebezigd werden,..., en de heiligdommen
van lieverlede ontdaan van het gene de Roomsche
godsdienst kenmerkte. » (I)
Te Amsterdam, een der rare steden uit de Noorderlijke Nederlanden Welke tot dan toe de partij van
Spanje gehouden hadden, kwam den 25 Mei 1578,
Thomas van Thielt, gewezen abt of prelaat van
't Sint Bernaartsklooster nabij Antwerpen, voor de
Onroomschen prediken ! « Wat hij hen voorhield, zegt
een geschiedschrijver, weet men uit hetgeen zij na het
sermoen deden zii maakten afspraak over tijd, wijze
en teekenen om eenen aanslag op Amsterdam ten uitvoer te brengen n (2).
En wat bracht die aanslag, die wezenlijk 's anderendaags tot stand kwam, voort?
Men nerve de Vaderlandsche Historie van den
Protestantschen geschiedschrijver Wagenaar ter hand ;
daarin zal men zien dat zij de wethouderschap en
een groot getal priesters, met al de kloosterlingen gevangen namen en naar Haarlem voerden (3); dat zij zich

(1) H. Q. JANSSEN, De Kerkhervorming te Brugge, boekd. I,
bl. 216. — Zie insgelijks de 3aarboeken van Brugge, waar men
een uitgebrei I verslag vindt over bet lot dat de kerken, de
kloosters en de kapellen in 1580 te Brugge ondergingen. Een
geleerde priester, Willem Talboom, pastoor van S t Anna en
St Kruiskerk, had eene voordracht gehouden over het geschreven
en ongeschreven woord Gods, over de heilige Sacramenten en
ceremonien der Roomsche kerk. « Deze, zegt evengenoemde Protestantsche geschiedschrijver, H. Q JANSSEN, druischten zoo zeer
tegen de hervormde geloofsbegrippen van den predikant der nieuwe
leer, Capito genaamd, dat hij zich begat ten Stadhuize, « zich
« beklagende over Talboom's godslasterende en oproerige oratie,
« die een Teel- gegronde oor.Taak gaf, wn den redenaar uit de
« stad te jagen. » Op, Cit. boekd. I. bl. 217.
(2) P. V. BETS, De Pacificatie of bevrediging van Gent,
bl. 142-143.
(3) Dat de gevangen wethouders en geestelijken, zooals WAGENAAR bier zegt, naar Haarlem gevoerd werden, is niet juist. Gelijk
de schrijver van de Opcomste der Neder-landtsche Beroerten bl. 131
(uitg. 1649) zegt en de beer B. H KLONNE het nog in de Octoberaflevering bl. 187 en vlg. van De Katholielc van Leiden klaar
bewees, werden zij op twee schuiten « sonder roes ende mast, op
Godtsghenade » 't Y iugejaagd. Slechts aan bet gelukkig toeval
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van al de kerken der Katholieken meester maakten en
al wat zij in deze, even als in de kloosters, zelfs in
de huizen der burgers, aan den « ouden godsdienst
herinnerend, vonden, aan stukken sloegen of schonden;
en, slechts met de grootste moeite en na talrijke en
langdurige onderhandelingen, er in toestemden dat de
Katholieken hunnen godsdienst, zelfs in 't geheim,
zouden mogen blijven uitoefenen (I).
Hoe vrij de Katholieken te Wezel in Clevenland
waren, na dat ook daar de Hervorming was ingevoerd,
leert ons een andere Protestantsche geschiedschrijver, predikant C. G. Montyn.
In deze stall, zegt genoemde schrijver, « had de
stadsoverheid de aflaatkramers (de Katholieken) verdreven,
hun het wederkeeren, op straf van neus en ooren te
verliezen, verboden en om hen of te schfikken, messen
aan de stadspoorten doen hangenw »
En eenige regels verder
« Lutheranen en Calvinisten woonden daar vreedzaam zamen, onder het bestuur van eenen worst
(Hertog Willem van Cleven) die van zijne onderdanen
verlangde (?! ... ) dat « zij den Bijbel alleen leeren,
u de Augburgsche Confessie (het Lutheranisme)

« houden en alle sekten en dwalingen van het
• Pausdom mijden zouden! » (2)
Welk het lot was, hun onder dit opzicht weggelegd, in Holland, Zeeland en de omliggende gewesten,
sinds graaf heer van Lummen en Lamark,
zich in 1572 van Briel meester maakte en meest al de
dat de schuiten op welke zij zich bevonden nabij de zee tegen
den S t Antoniusdijk vastraakten, hadden zij bun behoud te danken.
(1) WAGENAAR, Vaderlandsche Historie, boekd. VII, bl. 204-209;
— item GROTIUS, A nnales et historce de rebus Belgicis (uitg. 1654)
bl. 76. — Lie de artikels van den heer B. H. KLONNE, « Amstelodamensia » getiteld, in De Katholiek, Oct., Nov , December 18 9. . Daar
wordt getoond wat steeds onze geloofsgenoten der XVI' en XVII'
eeuw op de boorden van Amstel en Y om hunnen godsdient te
lijden hadden.
(2) C. G. MoNT yN, Geschiedenis der Eer7 orming in de Nederlanden, boekd.
bl. 73-74.
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steden der Noorderlijke Nederlanden den Hertog van
Alva af- en Prins van Oranje toevielen, betuigen de
ongehoorde euvel- en gruweldaden, Welke zich evengemelde graaf en zijne Hervormde handlangers, overal in
de overwonne steden, zelfs in die welke hun vrijwillig,
uit liefde voor de zaak van Oranje en van de Hervorming, hunne poorten openden, in de kerken en de
kloosters en tegen de priesters en de kloosterlingen
veroorloofden. Halen wij er eenige voorbeelden van
aan. -- Den I e April 1572 - kwam Briel bij vcrrassing
en « zonder bloedstortinghe » in de macht der Geuzen. Om hunne liefde voor de vrijheid der Katholieken
te bewijzen, beroofden zij reeds « 's ander daeghs
de kercken, braecken de Beelden, vervolgden de
Papen en de Monicken » (1), en dit niet alleen te
Briel maar in al de dorpen, ten getale van negen of
Lien, die zich op het eiland Voorn, op hetwelk Briel
ligt, bevonden (2). — Eenige dagen nadien ging Vlissingen tot de partij van den Zwijger over. Wat daar
de Katholieken te verdragen hadden, bewijst het enkel
feit, dat het krijgsvolk 't welk daar door Lamarck,
onder het geleide van den heer Van Treslon, been
gezonden werd, « in plaats van krijgsrusting, nitgestreken was met kasuifels, rnonnikskappen en
vender geestelijk gewaad » (3). — Op Vlissingen volgden schier onmiddelijk Veere en geheel het eiland
cheren, Middelburg alleen uitgenomen, plaats welke de heer
van Beauvoir, de overwinnaar van Austruweel, in bedwang
hield. Met zulk ongemeene woede werden daar de kerken en de kloosters gebeeldstormd en geplunderd, de
priesters, de kloosterlingen, zelfs de gewone Katholieken

(1) EMM. VAN METEREN, Historien der Nederlanden, b1. 64, COL I;
- GROTIUS, op. cit. bl. 56, zegt aan de Lamarck : Soevitia in sacerdotes et nullo non irnmodestioe genere, infamaverat nascentem
libertatem.
(2)

JUSTE, Les Pays-Bas sous Philippe II, boekd, II
bi. 591-592; — P. BOR, Nederlantsche oorlogheiz, boekd. I, bl. 265.
(3) HOOFT, Nederlansche Historien, bl. 235.
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vervolgd en tot de uiterste ellende gebracht, dat een van
de opperhoofden der oproerlingen, 't Seraerts,
die het eiland voor Oranje had gewonnen, door zooveel
wreedheid en heiligschennis bewogen, er zelf tegen
,opkwam en zijn y olk bevool die geweldenarijen
te staken, voor rode gevend dat andere steden, al die
gruwelen ziende, hunne poorten mochten sluiten en alzoo
den vooruitgang der goede zaak verletten (i).
Te Enkhuizen kreeg de oniwentelingspartij de bovenhand den Jo e Juni, te Medenblik den I I e , te Hoorn
den 18 e en voor het einde der maand Juli te Alkmaar,
Edam, Pumerend, Monikkendam en in geheel NoordHolland boven het Y. Zoo wij zeggen dat Dirk van
Snoy, de wreede beul die later, om zijne ijselijke gruweldaden op weerlooze slachtoffers gepleegd, zelfs door
den Zwijger verloochend werd, bier aan het hootd der
beweging stond (2), en overal de kerken en de kloosters
geplunderd werden, de goederen der geestelijkheid aangeslagen, menige priester zelf op de erbarmlijkste wijze om
den hats gebracht, zal men zich een gedacht kunnen vormen hoe vrijzinnig, hoe uiterst verdraagzaam, ook hies
« de zoete lammeren van het nieuw Evangelic », zooals
zij zich zoo gaarne destijds noemden, hunne tegenstrevers, met name de Katholieken, behandelden (3).
En niet alleen in Holland was het dat deze geweldenarijen den schrik en de flood onder onze arme geloofs-

(i) Dr J. W. F. NUYENS, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVle emu), II a deel, boekd. II, bl. 9.
(2) Over de onmenschelijke \vreedheden welke Snoy pleegde
ieze men WAGENAAR, een Protestantsche ges.s.hiedschrijver die ze
omstandig geeft in zijne Vaderlandsche Historie boekd. VII,
N. 55-58.
(3) VAN M ETEREN, Nederlandsche Historien, bl. 66 en volgende; — 'D r NUYENS, Geschiedenis der Nedellandsche Beroerten,
II e deel, boekd. II bl. 1-56. — Mgr NAMECHE, Le regne de Philippe II et la lutte religieuse dans les Pays-Bas au XVI' siecle,
boekd. II, bl. 219 en vlg.; KERVYN LE LETTENHOVE, Lcs Huguenots et les Gueux, boekd. II, bl. 408 en vig, boekd. III,
bl. 27 en vig.; — P. BoR, Nederlandsche Oorlogen, boekd. I,
bI. 26o en vlg. enz.
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genoten der XVl e eeuw verspreidden. Beurtelings kwamen al de bijzonderste plaatsen der noorderlijke Nederlanden die in de handen der Hervormingsgezinden
vielen, Gouda, Dordrecht, Gorkom, Leiden, Haarlem,
Liesveldt, Buren, Schiedam Rotterdam, Delft, Hardewijk, Elburg, Heerenberg, Zwol, Kampen, Steenwijk,
Oldenzaal, Hasselt (r), Zutfen, enz. enz, hun leeren dat het
der partijgangers der Hervorming niet slechts, in den
krijg welken zij tegen Spanje voerden, te doen was,
om hunhe burgerlijke vrijheid te handhaven, « maar dat
zij ook » gelijk een der vurigste voorstaanders der Protestanten, de heer C, G. Montyn, predikant te Utrecht, verklaart, « overal waar zij de overhand bekwamen de
beelden vernielden, zich van de Roomschgezinde
overheden en wederpartijdige geestelijken ontdeden, de geestelijke goederen in beslag na men
en de Hervorming invoerden », in een woord, dat
de strijd die alstoen gestreden wend, een strijd was
« niet slechts van staatkundige, maar bij velen
mede en voornamelijk van godsdienstige beginselen en daarom zoo hardnekkig en langdurig. (2) D
Eene menigte andere feiten van denzelfden aard,
tot welke de veldtochten welke Oranje in 1568 en 1572
tegen Alva in de Zuiderlijke Nederlanden ondernam,
aanleiding gaven, komen mede, met eene _ huivering
wekkende klaarte, voor deze waarheid uit. Om niet te
lang te zijn, stippen wij er slechts, in 't voorbijgaan,
een viertal voorbeelden van aari.
— Op bet einde der maand Juli 1572 kwam

(i) Wat al kerken, kloosters en kapellen er moeten geroofd en
geplunderd geweest zijn en wat al heiligschennissen er gepleegd,
bewijst dat Graaf Van de Berg voor zijn paart uit den buit in
Gelderland gemaakt een geheele ton met kelken, monstranzen en
ander zilverwerk bekwam. VAN VLOTEN, Nederlands opstand, Aanhangsel *H. XCVIII.
(2) C. G. MONTYN, Geschiedenis der Hervorming, boekd. III
bl. 146; - STRADA, De Bello Belgic() (uitg. 1643) boekd. I 1)1 36o
en vlg BENTIVOGLIO, Histoire des guerres de Flandre, boekd. I,
296. en vig.
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Oranje met zijn leger voor de stad Roermonde, welke
hij na een beleg van zes dagen innam. Niettegenstaande
de Zwijger zoo door manifesten als bij monde bevolen
had dat de Katholieken in hunnen godsdienst, hunne
kerken en hunne geestelijken niet zouden aangerand
worden, werden er de kerken en de kloosters met
eene voorbeeldlooze woede gebeeldstormd en geplunderd;
twaalf Kartuizermonnikken, twee Franciskanen en nog
twaalf andere geestelijken op de gruvvelijkste wijze vermoord (i) ; de nonnen uit hunne verblijven gejaagd en
schandig onteerd; en meer dan zestig der aanzienlijkste
burgers, te midden der atgrijselijkste folteringen om den
hals gebracht (2).
Den 24e Augustus verliet Oranje het kamp van
Hellenrade, om zich van daar over de Maas naar Limburg en Braband te begeven. Welke gruwelen zijne
volgelingen — die getrouwheid aan den hervormden godsdienst hadden gezworen, voor de vriiheid (?) dezes streden
en door zijne rijke aanhangers betaald werden —
overal waar zij zich, onderwege, ophielden, te Thienen,
Herenthals,' Diest, Sichem, Nijvel, Mechelen, enz., op
de Katholieken, de priesters, en al wat doze heilig en
duurbaar was, pleegden, betuigt ons het feit dat zij
overal de priesters doodden, de nonnen onteerden, de
kloosters verwoestten en nederhlaakten, de kelken en
al de kostbaarheden der kerken stolen, en zich aan
zooveel wanordens plichtig maakten, dat zij meermaals
den voortsitgang des legers stremden en hunne bevelhebbers meer dan eens noodzaakten zich met geweld
tegen hunne baldadigheden te verzetten (3).

(i) Dr J. W. F. NUYENS, Geschiedenis der Nederlandsche
beroerten in de XVI° eeuiv, IV deel, boekd. II, bl. 72. — Dieatre des cruautes des Herêtiques au XVI' szecle, (edit. Desclee,
in 40) bl. ' 6o; — BOR, Nederl Oorlogcn, fol 290, col. 3.
(2) KERVYN DE LETTENHOVE, Les Huguenots et les Gueux,
boekd. HI, bl. 65. — GROEN VAN RINSTERER, Archives de la
maison d 0 ,-ange, boekd. III, bl. 482; — J. DAVID, Vaderlandsche
Historie, boekd. X, bl. 509 en vig.
(3) KERVYN DE LETTENHOVE, Op. cit. boekd. III, bl. 67.
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Eveneens ging het te Oudenaarde waar _zij zich,
den 7 September, door verraad van de stad meester
maakten, doch welke zij reeds den 4 October weder
moesten verlaten. Amper eenige uren waren zij in de
stad of zij namen de priesters, die niet hadden kunnen
vluchten, gevangen en ,wierpen ze, toen korts nadien zij
hunne verovering voor den graaf van Rceulx, die met eene
bende spaansche soldaten tegen hen opkwam, moesten
opgever., « ontkleedt tot op den hemde, met de handers op
den rugge, en de beenen boven de kni&n en boven de
knoesels gebonden, met het hoofd voorwaerts, door het
venster in de Schelde, in de welke zij om Christus-Geloove
zijn versmoort, uytgenomen Heer van Auvaing, die
1576 stappen vlottende wonderlijk verlost is en nog
eenige jaren heeft geleeft » (I). — Wat echter boven
alles bewijst welk overmatige vrijheidszin het « alverlossend » leger van den Zwijger bezielde, is het volgende : de
cede waarom het slechts met kleine dagreizen zijnen
terugtocht in bet najaar kon vervorderen, waren de drij
duizend wagens buit die het vergezelden, en waarvan
een groot getal uitsluitend met kelken, remonstranten,
cibories, zilveren en gouden kruizeil en allerhande zilveren,
gouden en andere kostelijke kerksieraden was geladen (2).
Eindelijk, om deze reeds te lange reeks van feiten

(1) P. B. DE JONGHE, Ghendtsche Geschiedenissen, boekd. 1,
bl. 200 en 205 ; - GACH 4.RD, Correspondance de Guillaume -le
Taciturne, boekd. III. bl. XXI.
(1) - KERVYN DE LETTENHOVE, Les Hugueno's et les Gueux,
boekd. III, W. 84; — In den eersten veldtocht van den Zwijger,
tijdens bet jaar 1568, inaakte deze zijn leger zich aan dezelfde
kerk- en kloosterplunderingen plichtig. Althans reeds den 28 October
van gemeld jaar „ berichtte Balthasar Ravojra della Croce, gezant
van den Hertog van Savoie, Enimanuel-Philibert uit Weencn, dat
in eene der eerste schermutselingen welke tusschen het leger van
Prins Willem van_ Oranje en dat van den Hertog van Alva op
de Maas, dus in den beginne van den oorlog, voorvielen, de Spanjaarden « zich van een honderdtal wagens meester maakten, vooz't meei-endeel met kerkszeraden geladen (con bottino di too carri
incirca, can ichi la maggior parte di robe ecclesiastiche) ». Bulletins
de la commission royale d'histoire, 3e reeks boekd. II, bl. 243.
— STRADA De Bello Belgic() boek. I, bl. 342.
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te sluiten, vernemen wij nog wat de geschiedenis ons,
onder opzicht van verdraagzaamheid en vrijheid van
geweten, nopens drij der voornaamste vergaderingen der
Hervormden in Noord-Nederland, de vergadering van
Dordrecht in 1572, de Unie van Delft in 1576 en de
Unie van Utrecht in 1579, ter kennis brengt.
De eerste, den 20 Juli 1572 gehouden en waar
de beer van Wijngaarden als afgevaardigde van den
adel van Holland, Aert van Duivenvoorde, als gezant
van graaf de la Marck, en de gevolmachtigden van Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Gornichem. Oudewater, Alkmaar, Hoorn, Henkhuizen, Medenblik, Edam,
en Monikkendam tegenwoordig waren, besloot 1 0 dat
de vrijheid van godsdienst slechts zou geschonken worden,
(( soo dat gevoegelycks by der overheyt soude
geordonneert worden », en dat a de geestelycke
persoonen in haerlieder staters vrij en de onbekommerd
blijven souden, ten ware dat sij hun vijanden vertoo n den » (I); 20 dat, om de 5oo duizend Carolusgulden, welke Oranje vroeg om zijne soldaten te betalen,
bij een te brengen, men niet alleen het inkomen
der kerken , der kloosters, broederschappen,
enz., zou gebruiken, maar ook hunne sieraden
verkoopen en hun zilverwerk smelten en ten
gelde maken (2)!... Voegt men daarbij dat graaf van
Lamarck, wier handers nog met het bleed der martelaren van Gorkurn en zooveel andere besmeurd waren (3)
en de heer Van Snoy die later om zijne barbaarsche
wreedheid zelfs door zijne partijgangers zou gehaat en
met de zwartste kleuren afgeschilderd worden, met de
uitvoering dier besluiten belast werden, zal men begrijpen
wat zij te beduiden en in plaats van de vrijheid de

(1) EMMAN. VAN METEREC, Nederlandsche Historien, bl. 70, vol 2.
(2) Tx JUSTE, Les Pays-Bas sous Philippe II, boekd. I,
bl. 6o-61. — P. BOR, Nederlantsche Oorlo,4en, boekd. fol. 282.
(3) Dr J. W. F. NUYENS, Geschiedenis der Nederlandsche
beroerten in de XVI' eeuiv. li e deel, boekd. II, W. 37.
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volledigste onderdrukking, de schrikkelijkste vervolging
der Katholieken voor gevolg hadden (I). van Lamarck
toch bekende meer dan eens onverholen, dat « hij, om
wettige reden, bevoegd was, die bloedvergieters, papen
en monikken met hunnen moorddadigen en bloedgierigen aanhang, ter dood te brengen of minstens het
land uit to jagen, alsmede hunne spelonken, moordkuilen,
afgodentempels, met al hunne afgoderijen ten gronde
te werpen ^ (2).
Te Delft, waar den 25 April 1576 de beruchte
Unie, onder den naam dezer stad bekend, Oranje tot
wettig en souverein opperhoofd van Holland en Zeeland uitriep, ging men nog verder. Uitgaande van het
princiep, 't welk zij het jaar te voren, in hunne onderhandelingen met Requesens, gesteld hadden en welk deze
geheel en al had doen mislukken, hoezeer men over 't algeheel, langs beide kanten, naar den vrede haakte namelijk
de alleenheerschappij van den Hervormden godsdienst, met « het verbodt van alien andere » (3),
stelden de Staten, in evengenoemde stad vereenigd — dezelfde Wier namen wij boven vermeld hebben - vast dat
Orange alien godsdienst zou doen ophouden behalve

(I) Mgr NAMECHE, Le regne de Philippe II et la lutte religiezise clans les Pays-Bas au XVI siecle, boekd IV, bi.
(2) Dr J. W. F. NUYENS, Geschiedems det. Nederl. beroerten in
de XVI' eeuw, Ii e deel, boekd. II, N. 54. — Dirk van Snoy
had van Willem van Oranje, door dezes instructie van 20 April 1572,
in last geki egen, te zorgen dat overal het zuiver woord Gods
gepredikt en de goederen der kerken, kloosters en kapellen
geschat en opgeschi even werden, en mocht der Katholieken slechts
vrijheid van godsdienst schenken « ter tyd en wylen wy (Oranje)
anders daer op zullen geordonneeit hebben of dat de noodwendigheid en snelligheidt andersins mochten vorderen na het advijs
des gouverneurs (den wreeden Snoy) en raed aldaer. » — P. BOR,
Nederlandsche oorlogen, boekd I, bl. 389. — EDM. POULLET,
Revue Catholique, 1876, boekdeel I, bi. 438.
(3) EM. VAN NIETEREN, Nederlandtsche Historien, bl. 96, col. 3.
De Staten van Holland en Zeeland eischten : « De Religie soodanige als wy nu hebben met de exercitie daer van « en verbodt
van, alle andere exercitie a — GROLN VAN PINSTERER, Archives de
la maison Orange-Nassau, boekd. V, bl. 385.
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den Hervorrnden, welken zij beleden r), ten minste,
dat, gelijk een besluit van 18 Mei van 1575 het vorderde,
hij zou doen surcheren ende ophouden d'exercitie
van de Roomsche Religie » (2). — Wel voegden zij
er bij dat niemand om zijn godsdienst zou verhinderd worden, loch zoo men bemerkt dat men de Katholieken eerst
hunne kerken had genomen, hunne kloosters geplunderd,
hunne weldadigheidsstichten geroofd, hunne priesters en
kloosterlingen gebannen of om den p als gebracht; dat men
de gruwzaamste aanvallen, door het gemeenst en laagste
rot tegen hen gepleegd, ongestraft had gelaten ; dat zij
zich bijna in de volstrekte onmogelijkheid bevonden,
zelfs in geheim en ten prijze der grootste gevaren,
tot de I-1H. Sakramenten te naderen, mag men dan
niet met een onzer te vroeg gestorven hedendaagsche
geschiedschrijvers, den beer Edm. Poullet zAliger, van
Leuven destijds lid der koninklijke Commissie voor
Geschiedenis van Brussel -- besluiten, dat die waarborg,
waarvan bier spraak is, slechts eene bittere spotternij
was voor de Katholieken, spotternij die hen des te dieper
in 't hart moest snijden, omdat zij uitging van lieden,
die op den zelfden tijd dat zij een zoo geweldig levee
met hen leidden, steeds voortgingen met zich op d2
vrijheid te beroepen !... Niemand, eenigzins met de
geschiedenis Bier tijden bekend, kan het, een stond
rnaar, in twijfel trekken (3).
Doch ziehier reeds de

Unie van Utrecht, den

(0 Mgr. NAMkalE, Regne de Philippe II et la lutte religieuse.
etc., boekd. V, bl. 140, — Resolutien van Hollandt. 1576, bl. 68
en vlg. — Tn. JUSTE, Les Pays-Bas sous Philippe II, boekd. III.
hi. 100.
(2) GROEN VAN PINSTERER, Archives etc., boekd. V, bl. 272.
Resolution van Hol. DEWEZ, geschiedschrijver dien men van
alles behalve van Katholiekgezindheid verclenken zal, dit tijdvak onzer
geschiedenis behandeld, sch r ijft bl. 44, boekd. V, zijner Histoire
gènerale de la Belgique : « Les sectaires. enhardis par le succes,
pousserent leurs pretentions et leurs violences aux plus scandaleux
exces.
(3) EDI11. POULLET, La pacification de Gand in de Revue Catholique
(1877), boekd. I, bl. 351.
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23 Januari 1 579 tusschen de Protestanten van Holland,
Zeeland, Friesland enz. gesloten. Zij luidde, betrekkelijk
het punt dat ons bezig houdt :
« Art. 13. Fn aengaende 't poinct van de Religie,
s:illen haer die van Hollandt en Zeelandt dragen na
haerlieder goetduncken, en de andere Provintien sullen
hen moghen reguleren na het inhoudt van den Religionsvrede, alreede geconcipieert, ofte daerinne generalijck
ofte particulierlijck alsulcken ordere stellen, als sy tot
rust en welvaren van de Provintien en steden, en
particuliere-leden van lien, en conservatie van een
yeghelijck, Geestelijck en Wereltlijck, sijn goedt en
gherechtigheyt dienlijck sullen vinden, sonder dat haer by
de andere Provintien belet sal mogen gedaen worden,
mits dat een yeder particulier in zijn Religie vry sal
mogen blyven, en dat men niemandt ter causen van.
Religie sal mogen achterhalen ende ondersoecken, vol.
gende de voorschreven Pacificatie van Gendt. » (I)
Wat of dit al beteekende
Luister :
« Geen enkele onpartijdige geschiedschrijver, zegt
de heer Alphonse De Decker, in zijne Geschiedenis der
Malkontenten, onlangs door de Koninklijke Academie
van Brussel met het gouden eermetaal bekroond, geen
enkele onpartijdige geschiedschrijver heeft zich over de
strekking der Unie van Utrecht vergist. H et was een
aanslag tegen de Katholieken. Zoolang de Calvinisten de meerderheid uitmaakten, schreeuwden zij over de
onrechtveerdigheid, die bestond in het wei-geren van de
vrije uitoefening van hunnen eeredienst. Door de Pacificatie van Gent verkregen zij die gewetensvrijheid mits
zekere voorwaarden nadien werd zij uitgebreid en
bekrachtigd door de Unie van Brussel, door het eeuwig
Edikt en door de Religie-vrede. Eens met de Katholieken

(i) E.
kol. 3.

VAN METEREN,

Historien der Nederlanden, bl.

151,
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op gelijken voet gesteld, wilden zij de overheersching
en weigerden aan de Katholieken toe te staan wat
zij steeds voor hen zelven gevraagd hadden. » (I)
« Als het werk der uiterste Calvinisten, zegt een
andere geschiedschrijver, Ad. Borgnet, heiligde zij (de
Unie van Utrecht) de onverdraagzaamheid : Holland en Zeeland « waren vrij zich op het punt der
godsdienst te gedragen zooals het hun goeddacht »,
hetgeen gelijk stond met de uitsluiting van het
Katholicisme ; de godsdienstvrijheid , of liever de
vrije uitoefening van den eeredienst was slechts in de
andere gewesten voorgeschreven. De Hervorming schonk
zich het deel van den leeuw uit de fabel, door de
verdraagzaamheid daar voor zich te eischen waar zij
nog de minderheid had en ze aan de wederpartij
te ontzeggen waar zij de heerschende geloofsrichting was. » (2)
D r Fruin, een Protestant, op zijne beurt, schrijft
« De pacificatie van Gent bragt kort daarop (op
de Unie van Delft) de beide gewesten (Holland en Zeeland)
in gevaarlijke verbindtenis met de nog Roomsche provincia, maar voorbedachtelijk liet zij hun hunne eigene
godsdienstregeling; van den godsdienstvrede van Matthias, die op wederziidsche gelijkstelling der oude en
nieuwe religie berustte, wilden Holland en Zeeland zelfs
niet hooren. Wel namen zij de steden, die binnen hunne
grenzen nog de partij van den Spanjaard hielden, op
bijzondere satisfaction, waarbij de vrije, soms zelfs uitsluitende oefening van den Roomschen godsdienst gewaarborgd werd, in de pacificatie op; maar een oploop der
bevolking was toereikend om ook daar den Gereformeerden godsdienst tot den heerschenden en
alleen geoorloofden te maken. Weinige maanden
na het aangaan der pacificatie werd nergens in Holland

(1) ALPH. DE DECKER, Geschiedenis der Malkontenten, bl. 194.
(2) AD. BORGNET, De Nederlanden onder Philips II, bl. 152.
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en Zeeland de openlijke eerdienst der Roomschen meer
geduld.
« De Unie van Utrecht hield dien toestand onveranderd in wezen, en liet den overigen bondgenoten
vrij, den vrede van Matthias, dien zij omhelsd hadden,
te blijven behouden, of anders te handelen, zoo als het
wits zonder gewetensdwang. Wat te
hun goeddacht
voorzien was, gebeurde alien volgden vroeger of
later het voorbeeld van Holland en verboden
elke godsdienstoefening, uitgezonderd de Gereformeerde....
« Gewichtig voorzeker, gaat dezelfde eerlijke schrijver voort, was de bepaling, dat een iegelijk bij zijn
godsdienst ongemoeid zal mogen blijven, dat niemand
Haar zijn geloof onderzocht of daarom zal gestraft
worden !... Maar wat is godsdienst zonder gerneenschappelijke oelening? Als er in vroeger tijd sprake was dat
de Spanjaard den Gereformeerden wel gewetensvrijheid
zou kunnen toestaan, rnaar geen eeredienst, verklaarden
ae predikanten « dat de conscientie, zal zij vrij zijn,
de openbare oefening niet mag derven (I). » En was
voor de Protestanten de godsdienstoefening behoefte,
hoe onontbeerlijk moest zij din voor de Katholieken
wezen! Immers dezen hechten_ aan het bijwonen van
den kerkdienst en aan het gebruik der sacramenten eene
waarde, die de Protestanten aan Beene ceremonial toekennen. Geen wonder dus dat de Roomschen niet te
vreden waren met de gewetensvrijheid, die men hun
het, en zich beklaagden dat de Gereformeerden,
nu zij de overhand hadden genomen, hun onthielden, hetgeen zij voorheen voor zich zelven
als een heilig regt van den koning gevorderd
hadden (2). »
Klaarder nog drukt zich een der hevigst partij- en

(1) P. BOR, Nederlandsche Oorlogen, boekd. III, bl. 261.
(2) Dr R. FRUIN, Tien 1aren uit den tachtigjarigen oorlog 1588'598, II . deel, bl. 154-158.
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dweepzuchtige geschiedschrijvers der Nederlandsche Hervorming in de XVI e eeuw, de beer C. G. Martyn, predikant te Utrecht, uit :
« De Roomschgezinden, schrijft deze, mogten nu
kwalijk te moede zijn, omdat zij voor hunne kerk
nadeeliqe gevolgen van deze verbindtenis (de Unie van
Utrecht) duchtten, groot was daarentegen de vreugde
der Hervormden. Johan van Nassau liet zelfs in zijn
graafschap, voor deze uitkomst, openbare dankzeggingen
ten hemel opzenden. En geen wonder. De Unie gaf
het heugelijkst uitzigt op de zegenpraal over Spanje, die
tevens zegepraal over Rome zijn zou. De inhoud der
aangegane overeenkomst was gunstig voor de Hervorming. Het Gentsche verdrag, 't welk overal elders
0-ewetensvrijheid en in Holland en Zeeland uitsluitende
handhaving der Hervormde godsdienst waarborgde, bleef
van kracht. De bepalingen van den godsdienstvrede werden
aangenomen en al was het dat artikel 13 der Unie den
overigen gewestelijken BeFturen de vrijheid liet « om
« omtrent den godsdienst zulke orde te stellen als zij
« tot rust en welvaart zouden noodig achten « dat
beteekende weinig. Waar Oranje de teugels in handen had en Johan van Nassau aan het hoofd stond;
waar aan de Hervormingsbeweging den vrijen
loop werd gelaten, en de Anti-Spaansche en AntiRoomsche partij de bovenhand verkreeg, daar moisten
wel de Room schen, die de Hervormden zoolang
onderdrukt hadden, voor hunne godsdienst en kerk
HET ERGSTE VREEZEN (I). »

Ziedaar, geachte lezer, eenige der talrijke feiten van
welke wij boven gesproken hebben : eenige slechts, zeggen wij, honderde, duizende andere toch, zoo voor, na
als tijdens het tijdvak dat wij behandelden, levert de
geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden er op.

(i) C. G. MARTYN, Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden, boekd. III, bl. 351-352.
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Bewijzen zij, al of niet, dat de gene die ze tot het
leven riepen, vrijheidsgezind, verdraagzaam waren ? Een
yolk, een godsdienst liever, wiens leven zich aan zooveel, ontelbare wan-. schand- en gruweldaden plichtig
maakten ; wiens opperhoofden zooveel roof-, plunder- en
moordtochten voorzaten, wiens kerk-, Staten- en gerneentevergaderingen, na zooveel eigendorn-, mensch- en
heiligschennissen, zooveel godsdienst-, geweten- en vrijheidverkrachtende wetter vervaardigden, al wie zich tegenstrever, andersdenkend, of weerbarstig betoonde onder
den druk der hatelijkste, der schandigste, der wreedaar'digste dwingelandil brachten, heeft hij het recht op den
schoonen, verheven, veredelenden naam van gedoogzame
te bogen ? Verdient hij niet veeleer dat men hem de
schande op het voorhoofd drukke waarmede, in den
beginne dezer eeuw, een Protestantsche schrijver der
Berlijnsche school Calvyn, den vader der Hervorming,
die ook bier in de Nederlanden zoo schrikkelijk hare
gangen ging, brandmerkte : Seine GesetTe waren nicht
nur mit Blut geschrieben, ;vie des Atheniensers Draco,
sondem mit einen gluhenden Grifirel (I)!
Dus, zoo wij te samen nemen wat wij beurtelings
en over Duitschland, over Zwitserland, over Frankrijk,
over Engeland en over de Nederlanden, aanbrachten,
Welk is het besluit" dat zich, willen of niet, opdringt ?
De Lutheranen, in Duitschland, kenden zij, oefenden
zij de verdraagzaamheid?... Neen. — De Zwinglianen,
kenden, oefenden zij ze in Zwitserland?.. Neen! — De
Anglikanen in Engeland ?... Neen! — De Huguenoten in
Frankrijk!... Altijd, neen ! — De Geuzen of de Gereformeerden in de Nederlanden !... Onveranderlijk, neen ! (2)
— Nergens derhalve, gelijk wij in den beginne zeiden,

(1) Das Leben Johann Calvin's, boekd. II, bI. 78, bij AUDIN,
Histoire de Henri VIII, boekd I, bl. XII.
(2) Zonder moeite kan men hetzelfde bewijs maken voor Z-veden,
Noorwegen en Denemarken. Ruwer nog misschien dan hier ging
men daar te werk.
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bestond er bij de Hervormden in de XVI e eeuw vrijheid van geweten ; integendeel, overal zooals wij het door
tal van onmiskenbare, de stelIigste, de autentiekste feiten
en het gezag van verschillende, zoo Protestantsche als
Katholieke, onpartijdige geschiedschrijvers, bewezen hebben, vergden zij, eens dat zij meester waren van de
macht, de alleenheerschappij van hunnen godsdienst, en
waren zij zonder genade voor die welke, in godsdienstzaken, antlers dachten dan zij, nimmer kunnende verdragen, gelijk een Protestantsche tijdgenoot, en een der
bedrijvigste nieuwigheidstichters der XVI e eeuw, Languet
op zekere plaats schrijft, « dat een andere godsdienst
nevens den hunnen bestond », en aan iedereen die het
hooren wilde, predikend, zooals Beza het deed, dat « de
godsdienstvrijheid een duivels uitvindsel (diabolicum dogma) was ».
Grobbendonk.

P.

J. GOETSCHALCKX.

Dr VAN OYE'S VONKEN EN STRALEN
(Vervolg van b1,7. 204.)

,N de vijfde afdeeling verdienden de lierzangen
of dithyramben : Hans Mernlinc, de Memlincs
Cantate, de Zegen der Wapens, Kunstbegeestering elk in het bijzonder eene bespreking. De aanhef
van Hans Men lilac is bovenal wel gelukt.
De Memlincs Cantate en de Zegen der Wapens,
beide door H. Waelput getoonzet, en uitgevoerd ; de
eerste te Brugge bij het inwijdigingsfeest van Mernlincs
standbeeld den 1 i September 1871 ; de tweede te Gent
op den Kouter door de IvIelomanen, de kinderen der
stadsscholen en het muziek der Gidsen den 15 September 1872, getuigen van de uitstekendste begaafdheden
voor het lyrisch vak. lk ken bij voorbeeld geen schoonere
Irerzen in van Beers' oratorio's dan de slotstrophen van
a De Zegen der Wapens a.
Gij, o der wereld zon,
licht-, liefde- en Ievensbron,
Heer van 't Heelal!
Hoar onzer harten bee,
deel ons Uw zegen mee,
schenk ons de wereldvree,
liefde overal!
Maak onze zieien vrij,
dat heel het menschdom zij
een huisgezin !
Dan wordt onz' weeldrige aard,
Heer U een bloemengaard,
Sturende hemelwaart
geuren van min!
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Dan in alle eeuwigheid
wordt, Heer, de lof verbreid
Uwer genal
Dan knielt heel 't menschdom neer
juichend van sfeer tot sfeer :
lof U en dank, o Heer!
Hallelujah! —

In de Kunstbegeestering aan Pieter Benoit opgedragen, is de welbekende mythe van Prometheus gelukkig toegepast, en meesterlijker behandeld, dunkt me,
dan in den Prometheus van Pol de Mont. (I)
Het stukje : Dagen, iveken, maanden, jaren, is
eene frissche ingeving van diep christelijken zin. Laat
ons de laatste strophe slechts aanhalen
Koom' de dood dais 1 Rustig leggen
we in heur schoot het hoofd, en zeggen :
'k heb mijn plicht gedaan !
Als een baak tot levensklaarheid
zal het kruis der eeuwige waarheid
op mijn grafterp staan !

De acht daarop volgende weernoedige stukjes ti Uit
het dagboek eens Tieken » schetsen trouw de gemoedsgesteltenissen af, door de ziekte teweeggebracht; vermoeienis der ziel, onbepaalde en onvoldoenlijke verlangens, algemeene walging, innig heimwee, tcedium
vita), zucht naar rust en vrede ; onverhoedsche en
kortstondige indrukken, door den dichter in de vlucht
waargenomen, en voor den lezer in echt zielkundige
photographies instantandes vatbaar gemaakt .
Van de Deutsche nachkliinge (zevende afdeeling)
zullen wij slechts terloops als van eene liefhebberij
gewagen.
Natuur,
Onze taak is nu bijna ten einde. Stein der,
zoo luidt de titel der achtste en laatste afdeeling. Onder
die benaming zijn negen vvijsgeerige betrachtingen in

(1) Gedichten. Spoken en beelden : Beelden nit de oudheid, I V.
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den trant van de verhevenste der Meditations poetiques
van Lamartine begrepen. Het zijn overzettingen van den
Amerikaanschen dichter Bryant, den 12 Juni 1878 in
den gezegenden ouderdom van vier en tachtig jaren overleden. Zij geven eene nieuwe waarde aan den reeds
hoog verdienstelijken bundel van Dr Van Oye. Wij
nemen de zoo gunstige beoordeeling, die de New- York
Herald over het laatste gewrocht van Bryant uitgaf,
volgaarne aan, en aarzelen niet ze op alle de voorafgaande toe te passers. e Nooit voor dezen heeft welkdanige dichter, schrijvend in de laatste heeft van zijn
82e jaar, zulk eene aanhoudende verbeeldingskracht,
zulke lieftalligheid, frischheid, en uitdrukkingssterkte,
zulke meesterschap over den rhythmus geopenbaard.
De regelen rijzen en zinken en zwaaien met de bewegingen des jarenvloeds, zooals hij voor het dichterooge
daarheenrolt, en zij ademen die plechtige, hoogstijgende
en betooverende harmonijen, die Thanotopsis hebben
onsterfelijk gemaakt. » (I)

Den Vlaamschen dichter strekt het niet luttel tot
eer gezegde hoedanigheden in onze taal overgebracht te
hebben. Hij ware nooit in zijne onderneming geslaagd,
wist hij niet met die taal zoo kunstig te tooveren. Nu
heeft hij onze letterkunde met eene reeks pronkstukken
verrijkt, zooals zij er, helaas! te weinig bezit.
Verre verheffen zich ook deze gedichten boven de
meeste hedendaagsche voortbrengselen door diepzinnig-.
heid en ernst. Laten wij met een vlug overzicht ons
gezegde staven. De negen zangen rollen nagenoeg alle
over hetzelfde onderwerp; de beschouwing der schoonheden en grootheden door de natuur in de vrije wouden
te praal gelegd. De wonderen en geheimen die hij daar
ontdekt, doen in den geest des dichters hoogst gewichtige vraagpunten oprijzen, waar hij eene oplossing
van zoekt, welke hij dan ook meestal gedwongen is

(I) Vertaling van D r Van Oye uit de inhoudstafel.
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aan Gods ondoorgrondbare beschikking over te laten.
Zoo raakt hij achtereenvolgens het gelijktijdig
bestaan van het goede en het kwade, de herha aide
zegepraal van dit laatste, den strijd van vrijheid en
heerschzucht, het toekomstige van outre-tombe, het
ontstaan en vergaan der menschengeslachten enz. Jammer
maar dat hij de katholieke leer niet kon te rade gaan
en hare heldere fakkel over die donkere afgronden
opgeheven houden.
In de eerste bespiegeling : Bij de intrede in een
woud vergenoegt zich de dichter de natuurlijke schoonheden, die het wilde woud, « de werkplaats der natuur a,
oplevert, te beschrijven. Waaruit komt de zalige indruk
die het op ons uitoefent, voort? Ziehier het antwoord
Gods vloek, 't is waar,
viel neer ook op den zondlooz' aardebodem,
maar niet uit wrake was 't. Aan 't kwaad alleen
klonk God diens bleeken beul, de Ellende. Onschuldig.
is 't woud nog 't huis des heils.

Onder de Boomen is eene gevoelvolle tegenstelling
van natuurs zalige onveranderlijkheid en vredige ontwikkeling, met 's menschen onverpoosd lijden en strijden. Het sluit met dezen zoo menschlievenden wensch :
0 moge er eene betere eeuw ontstaan,
eene eeuw waarin
geen vorst miljoenen meer den ploege ontrukt
om hun den slachterstiel te leeren en
van 't bloeiendst rijk een oorlogskamp te rnaken;
eene eeuw waarin de hand van 't grof Geweld,
thans onbeschoft geheven om te slagen,
ontzenuwd neervalt vOor de aanhoorde Wet,
en List, — zijne sluwe bondgenoot -- heur prooi
beschaamd ontvlucht, en in heur schuilhoek sluipt.

Merkwaardig is de klimming in den gedachtengang
van't een tot 't a ndere stuk. Reeds bevinden wij ons
bier in hoogere steer dan in het eerste, en in de volgende
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beschouwingen zullen wij gestadig in verhevener kringen
opgevoerd worden. In de Woudhymne is die verheffing
bijamder waarneembaar. De dichtcr leert ons overal in het
woud het eeuwigdurend werk der schepping bespeuren,
en een zinnebeeld van Gods eeuwigheid ontdekken in
het leven en herleven der natuur, die telkens nieuwen
bloei herneemt nit den schoot der Dood zelvc. Menige
schoone plaatsen dingen naar de eer den leier opgediend te worden maar wellicht zal hij die niet afzonderlijk als uittreksels, maar in het bock zelf in verband
met den geheelen inhoud willen genieten. Wij staken
dus bier onze al te onvolmaakte ontledingen. Wie met
de volgende stukken, Vrijheid, Avondmijmeringen, De
Aarde, Thanotopsis (Blik in de Dood), Hymne aan
de Dood, De vloed der jaren, kennis wil waken, zal
best 1. eslissen of onze lofspraak de waarheid te boven
ging of er misschien onder bleef. Men dulde eene
laatste aanhaling.
Kalmer, doch niet zwakker
in krachten, vloeit der tijden vloed ginds been.
Daar zamelt hij opnieuw en zachtjes tilt hij
de zoete 'evens voort, verzwolgen eens
en uit het zicht verloren : al het goede,
het eedle, waarlijk groote en minnenswaarde,
de kinder- en de reine jonglingslevens,
et, die der wijzen en der vrome vrouwen
die de g arde heulig maakten, worden alle
— verrezen in den vloed der weergeboorte
gewiegeid, op 't gestreel van zijne golven,
ten lande hunner droomen been — dooramberd
met balsemgeur van onverwelkbre bloemen.
Zoo volgen zi; den zonbeglansden loop
des levensvloeds, die zich verbreedt tot zee.

Wij achten in deze studie ten voile recht te hebben
laten weder y aren aan de begaafdheden van D r Van
Oye en de hoedanigheden van zijn werk. Hij zal er
niet op denken ons te verwijten :
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Daar liggen wij te laag, en zien de schoone vonken
en stralen van onze eer en heerlijkheid gebluscht (1).

Hij nerve dus ten goede de reeds hooger voorkomende bemerkingen, en die welke wij, alvorens de pen
neer te leggen, in korte woorden zullen samenvatten.
Over het algemeen is de taal van Vonken en Stralen
zuiver, vloeiend, fijn bewerkt en gepolijst, edoch onzes
erachtens vrij wat te veel doorspekt met verouderde
of gewestelijke woorden, vormen en wendingen. Zeker
keuren wij goed, dat men de geschrevene en klassieke
taal zoeke 'te verrijken, of met eertijds plegelijke, of
met nieuwgesmede, of met uit de volkstaal opgenomene
woorden, als die bijzonder schilderachtig en nadrukkelijk zijn of op nieu we begrippen en uitvindingen passes;
't is Naar een uitstekenden dienst bewezen. En wie
herinnert zich de verzen van Horatius niet :
Multa renascentur quee jam cecidere cadentque
(lux nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
Quern penes arbitrium est et jus et norma loquendi. (Ars poetica.)

Maar 't is iederen schrijver niet gegund de woorden
van zijne keus het burgerrecht te schenken ; hij moet
het gebruik raadplegen, si volet usus. Het is met de
woorden als met de must gelegen ; om gangbaar te zijn
in de beschaafde taal, moeten zij den officieelen stempel dragon, « utendumque plane serinone ut nummo,
cui publica forma est, » (2) dat wil zeggen dat zij door
de meerderheid der goede schrijvers moeten aangenomen
zijn « consuetudinem sermonis vocabo consensum erudiforum. » (3) De gril van eenen schrijver kan Kier niet
tegen opwegen. Nu in Vonken en Stralen vinden wij
eene groote weelderigheid van woorden; vele, hoe vreemd
zij ook den verwonderden lezer voor 't eerst toegrim-

(1) VONDEL, Lucifer, Ill e bedrijf,
(2) QUINTILIANUS. Instit. 1. 6.
(3) QUINTIL. loc. cit.

I' tooneel.
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men, zijn echt Nederlandsch, in het Noorden zoo wel
als in het Zuiden, ofschoon zeldeii, gebezigd; andere zijn
slechts een weinig verouderd, maar kwamen in de beste
gewrochten van vroegere tijden voor, en mogen niet
zonder onderscheid verstooten worden ; een niet gering
getal zijn echter stellig gewestelijk en voor de meeste
lezers onverstaanbaar, bij voorbeeld brank voor tak,
eendelijk (eenTaam) woud, de vouwte (het gewelf),
vreeTige, braambeiers voor braambezien, doorTinderen
(doortintelen), weioogende en weekoogende, hil voor
heuvel, de wieTende brank, getweefeld en gekoTeld,
peisde voor peinsde, omraamd voor omrand of omlifst ,
niemand el voor niemand anders. — is 't woord geTwel.
dat toch de uitzetting van een dierlijk lichaam beteekent, aannemelijk om een renflement de terrain uit te
drukken ?
Wat de vormen betreft, bernerken wij dat Dr
Van Oye doorgaans aan de \voorden hunne natuurhike volheid laat ; hij gebruikt zeldzaam afkappingen
of verkortingen. Dit getuigt van Volkomen meesterschap over taal en maat, en deelt aan zijne verze n
ongedwongenheid en welluidendheid mede. Het tegenovergestelde geeft aan zoovele stukken van Van Beers
zulke vervelende stroefheid en hardheid. Onze dichter
zoekt integendeel de verlengingsvormen, en tracht zooveel mogelijk klinkers in te laschen of achteraan te
voegen. Hij bedient zich herhaaldelijk van den oorspronkelijken sterken datiefsvorm op e, (op uwen monde, op
heuren vroegen grave), en is in zijn recht , mits hij
slechts duisterheid en gewrongenheid vermijde. Hij
heeft eene voorliefde voor den uitgang es in plaats v an
s in den sterken genitief; en dat niet alleen bij sisklanken, waar hij regelmatig aangewend worth, bijv. geeft es,
maar bijna bij alle onzijdige zelfstandige naamwoorden.
Voorzeker bevoegde rechters hebben zuiks niet afgekeur d
nochtans zou het niet te dikwijls noch zonder reden mog en
herhaald, en in woorden als oceanes, geloovesapostels,
dorpes enT. misschien beter vermeden worden. Talrijke
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zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, of werkwoorden
in den eersten persoon enkelvoud der aantoonende wijs ,
krijgen eene slot-e. Dit is den dichteren eene geoorloofde
vrijheid ; maar het gestadig gebruik ervan brengt wel
eens verveling voort ; en vormen als de meie, het geloove,
de Teee, terugge voor terug, ik ben alleene, veure (sillon,
voor) kunnen slecht geduld worden. Maged voor maagd,
wordt nog al gezegd. Maar draget voor draagt, stijget voor
stijgt, gaat dat misschien de schreef niet te buiten? Men
merke wel : bier is geen spraak van de bijvoegende wijze,
waar de uitgang et in den tweeden persoons des meervouds
regelmatig optreedt, bijv. opdat gij de Taligheid smaket,
maar van de aantoonende, en den derden persoon des enkelvouds, gelijk iedereen bemerken kan ; -- bijv. bl. 121
Verhef uw kruin, o Vlaandrens maged!
uw kruin die de eedle krone draget...

of wel bl. 230
Uw nare spookgestalte stijget tusschen
den moordnaar en zijn schelmstuk.

Thans is die middelnederlandsche vorm wel degelijk
buiten gebruik geraakt, zelf in de dichtkunst. Zal ik
spreken van 't bijna uitsluitend heur in plaats van
haar, bijv.
hij zag de maged heur trouwe bezweren
en in de handen van heur trouwen minnaar
den vrede leggen van heur hert;

Is heur welluidender bier ter plaatse dan haar? En
waarom elders veugelvlerk voor vogelvlerk? Als de dichter een tot 'n verkort voor het woordeken Too, (Too
'n nacht is ontroerend), dan valt er niets op te zeggen ; maar 'nen voor eenen diende uit deftigen stijl
gebannen te blijven.
Twee wendingen trokken bijzonder mijne aandacht :
het gebruik van het ontkennende en, bij voorbeeld : Te
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n ontwaart die niet eens — of, heur leven en 't mijne
'n was maar een (I); en het bezittelijk voornaamwoord
achter een substantief gezet, om eene genitiefsverhouding
aan te duiden. In de spreektaal en in lossen stijl treft
men zees vaak die laatste wending aan maar is zij
niet misplaatst in de Nachtrnaalkinderen hi. 88, 2 de vers?
Ik z\Ni.jg van beide zonder n gebruikt, zelfs wanneer
het van personen gezegd wordt : De Engelbewaarder
totdat beide.... aan den booed van
van beide...
een waterval neerTegen Wie genegen ware dit voor
een fout te aanzien, leze slechts Vondel bij wien de
twee vormen beide en beiden, substantieflijk gebezigd,
gelijktijdig voorkomen De schrijver volgt hier nog
eens zijn stelsel in, dat wij nu niet molten bespreken
zonder het bestek dezer studie te overschrijden (3).

(i) Wij wijzen hier op de studie van E. Bauwens S. I. :
Gebruik en oorsprong van het ontkennend EN, in dit tijdschrift
December 1887, verschenen ; en nemen volgaarne zijne gevolgtrekking aan : « De prachtische regel, die zich uit deze bladzijden opdoet, schijnt ons deze te zijn : EN mag met een ander
ontkennend woord gebruikt worden overal waar die partikel
vlceiendheid aan den volzin bijzet. »
(2) Dr VAN HELTEN. Vondels Taal. Vormleer n. 140.
(3) Wille men geene onbillijke oordcelen vellen over sommige
gewrochten onzer zuidnederlandsche letterkunde, dan moet men
r.00dzakelijk de dubbele strekking in het oog houden, die (jammer
genoeg) onze schrijvers verdeelt. Nevens diegenen immers, die de
algemeen heerschende spelling en spraakkunst volgen, en min of
meer het hollandsch toenaderen, werkt eene jongere school, die
der gewest- en volkstaal een grooter aandeel wil gunnen, en de
onderbroken overleveringen van het m.ddelnederlandsch zoekt te
herknoopen. Onze noordsche naburen die weinig of niet vertrouwd
zijn met deze taalbeweging, en een work van laatstgenoemde
strekking der recensie onderwerpen, slaan den bal somtijds mis.
Dit was onlan..,os wel het geval met eenen, anderszins hoogst verdienstehjken, hollandschen recensent. In het verslag dat hij over
de dichterlijke vertolking van een vermaard duitsch kunstgewrocht
uitleverde, vertolking die verleden jaar bij den drukker dezes
uitkwam, en in Belgie ongemeenen bijval vond, aanzag hij meermaal als vergissingen, wat bet gevolg was van een spraak- en
letterkundig stelsel; ja, bracht tegen den vlaamschen dichter,
die bier te lande toch bekendstaat als een man van grondige
taalstudie en uitgestrekte belezenheid, de beschuldiging in, van onervarenheid in de taal. Maar eens dat het vlaamsch gedicht onder
een uitsluitend oogpunt beschouwd werd, mocht men het ergste
vreezen.
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Kortom menige poging van D r Van Oye om onzen
woo rdenschat een nieuwen voorraad toe te voeren, moet
geprezen worden zijne taalbijzonderheden, Waal wij
op gewezen hebben, rusten doorgaans op hechte gronden.
De stippen die er overblijven, en talrijk kunnen schijnen,
wanneer men ze op eene bladzijde verzameld ziet, zijn
inderdaad in het week nog al wijd uiteengezaaid -en
maken hetzelve geenszins min aantrekkelijk. Wij meenen
(is het illusie !) in de stukken der laatste jaren weiniger
afwijkingen te hebben bespe,urd. De dichter, zou men
zeggen, rängschikt zich van lieverlede onder de algemeen
aangenomen taalwetten (1). Hij zou ten andere de eerste
niet zijn die van bet kamp der particularisten tot de
geregelde krijgsbenden overkwam.
Een woordje over de versmaat. De lange rijmlooze of blanke verzen, die in onze taal maar weinig
thuis behooren, zullen zij eenigszins verdraaglijk zijn,
vereischen eene sterk en juist aangeslagen maat en eene
echt dichterlijke inkleeding der gedachten. Noch het
een noch het ander ontbreekt bij D r Van Oye.
Eindigen wij met eenen wensch ! Dewij1 de schrijver
zoo ervaren is in de Engelsche taal, als blijkt uit zijne
menigvuldige en sierlijke overzettingen, waarom zou hij
ons niet beschenken met eene vertaling van Longfellow's
meesterstuk, Evangeline, die, voor zooveel ons bekend
is, tot hiertoe, door geenen zuid-nederlandschen dichter
ondernomen werd. Hij is er allerbest toe uitgerust : en
de overzetting zou ongetwijfeld het oorspronkelijke waardig
blijven. Mocht hij ons daarna vruchten aanbieden op
vaderlandschen bodem geplukt; dicht of ondicht, het zal
altijd bij de ernstige lezers bijval vinden. Alle letter-

(1) Deze bemerking is misschien nog meer waar voor de vertaling
van Hakon yanl, waarvan de Heer J. Claerhout eene ontleding gaf
in 't Belfort, November 1887 Nog een gedicht in rijmlooze verzen
geschreven ! D t Van Oye schijnt eenen ekel tegen het rijrn opgevat te
hebben. Waarom nochtans dat sieraad der poezie zoo onmeedoogenci
verwerpen?
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minnaars wachten met ongeduld op zijne wsthetische
taalstudie over de Grieksche metriek in de Nederlandsche Dichtkunst (I). — Hij late hen niet te lang
0. L.-S. J.
schilderen !

(i) Op de laatste bladzijde van Vonken en Stralen staat dit
werk aangekondigd om eerlang te verschijnen. Ik verwittig bier
tevens den lezer van eene vergissing, die ik in den aanvang van
dit artikel bedreef. 1k sprak daar immers van eene tweede uitgave
van , Vonken en Stralen. De schrijver nu heeft de goedheid mij merle
te deelen dat zijn werk verleden jaar voor den eersten keer
het licht zag. 't Is de dubbele dagteekening van zijn voorwoord,
eene van 7 November 1881, de andere ,van September 1889, die
mij op het dwaalspoor bracht. Het werk was inderdaad bestemd
om in '81 te verschijnen, maar wierd om bijzondere redenen in
portefeuille gehouden. Toen het eindelijk zou gedrukt worden,
liet D r Van Oye de voorrede van '81 bestaan; en vergenoegde
zich er eenige woorden bij te voe.gea, die de nieuwe, en ditmaal
juiste, dagteekening dragen.

GEDICHTEN VAN HILDA RAW')
1889.

E prins de Ligne zegt ergens in « Mes &arts »,
over de lezers van zijnen tijd sprekend : « On
critique avant de lire, on examine en lisant
de peur d'avoir trop de plaisir, on decompose, on
s'arrete, on dedaigne, on denigre, on croit avoir bien
de l'esprit en se rendant bien difficile... on dit du
Bien des morts pour dire du mal des vivants. » —
De prins voegt geen enkel woord gedachtenverklaring
er bij, maar zijn bijtende toon duidt genoegzaam aan
welke gezindheid hij voor dergelijke leeswijze koesterde,
zijne nauwe betrekking met de scbrijvers van zijnen
tijd liet hem meermaals de verholene bron dier letterkundige beschouvvingen gissen. Eene lezing met die
geestesstemming begonnen belet den lezer, in zijne op lettende vooringenomenheid ter opsporing van het zwakke,
het sterke, het goede, het schoone des schrijvers optemerken ; zijne lezing brengt hem noch genot noch
vrucht bij, en dringt veeltijds in zijnen geest een
onnauwkeurig, een valsch begrip van het werk, van
den aard en het wezenlijk talent des schrijvers. — Die
lezer draagt de goedkeuring niet weg van den schranderdenkenden prins de Ligne.

(1) Dr. A. Siffer, Gent. Boekdeel van 3i6 bladz. in 8'.
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In de laatste maanden zijn er nog al ettelijke
dichtwerken odder de pers geschoven , sommige zijn
vruchten van vroegere dagen, herinneringen uit het
jongelingsleven, andere zijn voor de eerste maal geprint,
en den gretigen lezeren, bewonderaars van dichtkunde
voorgelegd. Alle de laatst verschenene verzenbundels
opnoemen of aanhalen ware buiten mijn bereik, maar
wat bier niet gedaan wordt zal vvel elders voorkornen.
Ik beperk mij bij een werk, namentlijk de « Gedichten
van Hilda Ram », gedrukt bij A. Suffer, te Gent. De
bundel is versierd met twee schoone etsingen van den
beer I-1. Seghers, den bekenden Nntwerpschen kunstschilder. Het is een bock puik gedrukt, zooals gewoonlijk
de H. A. Suffer drukt. Maar wat van nicer belang is,
de inhoud is den prachtdruk overwaardig. — Weinige
dichters hebben zich bij hunne intrede in de letterkundige wereld in eens zoo voordeelig doen kennen
dan Mej. Hilda Ram; en alien die haar in heure
opvolgende dEchten gadesloegen, bespeuren met voldoening
dat hare dichtergeest noch verflauwt noch verzwakt,
niet tegenstaande de opwellende be-wondering, welke
haar eerste werkje, « e'en klaverken », bij al de
kenners als bij verrassing afdwong. — De hoofdtrekken
van H. R's dichtergeest zijn voldoende gekend om er.
niet verder over uit te weiden. De natuur begaafde
haar met een waar degelijk talent. Hare gedachten
toonen dat zij eene klare heldere opvatting heeft van
het te bezingen onderwerp ; bij ' overweging, bij nadenken
heeft zij er de schikkingen en _ toestanden van beseft ;
door eene beradene verrondziende inbeelding ingesnoerd
en opgestrikt, krijgen hare beschrijvingen vorm en toci.
— Hare beelden in zuivere lijnen, met een kleurend stift
afgeteekend, worden bezield en 'even. — De fijne gevoeligheid der dichteres, haar peilend mzien in 's menschen
hart, met al zijne bruisende driften, zijne ingewikkelde
begeerten, zijne minnende en hatende kloppingen, zijne
overgaasde uittingen, begeestert elk voorgebracht wezen,
met de hem kenschetsende hartstochten, hoedanigheden

GEDICHTEN VAN HILDA RAM.

277

en gebreken, in woord, in daad, in hunne voile natuurlijke gelijkenis, noch overdrijving noch overlasting,
maar waarheid. — Hare taal, haar geoefend oor in
den rythmus van den versbouw, hare rijke woordenschat, en vooral het omstandig .begrip der woorden
stellen haar- een uitmuntend werktuig ter hand om
beelden en toestanden in hunne natuurlijke handeling
en schikking of te malen ; sours zou men zelfs zeggen
dat zij, te nauw op zoek naar het beelderige woord,
in vertwijfeling geraakt over den keus. Van vroeger is
het gekend dat Mej. H. R. bovenal uitmunt in die
onderwerpen waar het meisje of de moeder al de macht
van de gemoedelijke lievende inborst mag in voile
daglicht stellen. Om niet te gewagen van de reeds
vroeger gekende gedichten welke nu in den, nieuwen
bundel voorkomen en om niet te lang te vcrwijlen, mag
tot staving aangebracht worden de eerste zeeidylle
« Zeemanstrouw » .
Bij
welke het boek opent
den eersten opslag schijnt het onderwerp gewaagd, de
uithardende getrouwheid aan de heilige belofte, Bens
aan rnoeder op haar sterfbed door Kasper gegeven,
schenkt den boelenden broeder, den verleider zijner
verloofde, grootmoedig vergiffenis, de gehoonde vergeet
den smaad en gedenkt, alleenlijk zijne belofte.
}let ongewone van zulk voorkomen tot het waarschijnelijke, het aannernelijke in te kleeden, vergt eene
doordachte opvatting, eene rijke vvel geleidde inbeelding,
en de dichteres is in haar verhaal meesterlijk geslaagd.
De geschiedenis komt u niet meer zoo vreemd voor
omdat zij zoo natuurlijk, zoo eenvoudig verhaald is.
Kasper heeft aan zijne moeder plecfitig gezworen voor
zijnen jongeren broeder te zorgen, die eed is hem heilig,
hij volhardt in zijne belofte.
Kasper is geen zwetser, geen grootspreker, en dit
is de juiste natuurlijke karaktertrek der gemeende opoffering; hij slachtoffert zijn eigen voor zijnen broeder,
die hem den snoodensten hoo p heeft toegebracht. En
Loch geeft u de dichteres geenen kouden ongevoeligen
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zielloozen man. Kasper lijdt bitter, zijn hart bloedt,
zijne wond heelt niet, maar zijne moederliefde werpt
een vloers over de wonde van zijn doorreten hart.
Daar toont de dichteres haar talent, dien nijpenden
toestand in Kaspers hart eenvoudig dichterlijk redelijk
voor to brengen.
Daarbij is de letterkundige bewerking met zorg en
keurig behandeld. — De dichten van minderen omvang
dragen alle, het eene meer dan het andere, den stempel
van dichterlijke ingeving, dichterlijke overdenking, dichterlijke uitting, en veelal is de versmaat instemmig
met den geest, de opwekking, het gedacht. Ook hebben
alle die gedichten voor grondgedacht iets degelijks, het
is niet het stoffelijke vers voor bet vers, het is niet
de gedachtelooze kunst voor de kunst, de schrijfster
beoogt de veredeling van gevoel, de streving naar het
zedelijke, het verstandelijke goede
Het laatstc stuk is even als het eerste des bundels
eene zeeidylle, « Vilachtend », in hexameters of zesvoetige verzen, de verhalende zangwijs der oude oortoonbeelden, Die rhythmus als bier gebruikt, zoo
welluidend en instemmend met het gedicht, pleit niet
voor degenen die beweren en geen onderscheid willen
zien tusschen proza en rijmlooze versen. « Wachtend »
is een ongelukkig eindigend liefdeverhaal, waarin het
medegevoel u vastklampt en boeit, niet zoo zeer door
den gewonen afloop des verhaals, als door de reine
gemoedsweerspiegeling, de argelooze ontluiking van het
maagdenhart, dat schuchter maar grensloos zijne liefde
schenkt aan den vriend zijner kinderjaren.
Lendert is even het toonbeeld van een echt jongelingskarakter, braaf en rechtschapen, dat zijn meisje
mint met achting en met eerbied. Hoe schoon Lendert
ook afgeschetst is, doch heeft de dichteres Gitta al
de aantrekkelijke, schoone zedelijke hoedanigheden als in
een lichtkrans voorgezet, en zij heeft hare kieurrijke inbeelding niet doelloos verspilt, zij is ten voile in de beschrijving van haar hoofdbeeld gelukt. Het voorval met de
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breikous, hetwelk de dichteres wellicht niet geheel naar
verlangen heeft uitgebreid is eene zoo eenvoudige als
aanvallige trek, welke op het strand in een hartverscheurend tooneel is afgemaald.
Eenige bladzijden `vroeger leest men de prachtige
beschrijving van eenen zeestorm welke u het woelige
element in zijne knallende huilende opbruising door den
woordenklank doet hooren. Gitta op de duinen ; welk
zacht getint wezen, Welke eenvoudige maar schoone ziel
straalt over dit tafereel met den helderen glans der toelachende verwachting.
u Zachtekens gleed nu de zon
op de westelijke kust en ontdeed zich
Langzaam aan van den middaggloed
zoo vurig en schitterend ;
Maar in zijn dalende pracht
scheen liefelijker milder het schoone zonlicht.
Eenzaam zat, op een top
van 't geduinte, 't verheerlijkt gelaat vol
Droomrige vreugde de gelukkige bruid.
Doch al weidden heur blikken
Gansch den gezichteinder of
in bewustloos zoete verwachting,
't Breiwerk vorlerde snel
in de nijverige vingeren ; immers
Dobbele vreugd zou 't zijn
met den welkomsgroet bij het landen
Tevens den vriend het geschenk
— niet groot maar rijk in bedoeling —
Std in de hand te spelen.
Er hoeft dan vrage noch uitleg
Meer. En ze lachte en ze bloosde
en ze breidde, ze breidde nog sneller
Stil zag Gitta nu
hoe de zonne de wateren kustte,
Bewonderend vouwt ze,
Dankend de handen te saam
en de tranen die zachtekens vlieten
spreken van lijden noch vreeze
zij spreken van zalige ontroering.
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« Morgen! » dus fluistert de malted.
en traagzaam rijst ze, het breiwerk
Nauw op den boezem gedrukt,
op dat hart zoo vol van de toekomst. »

Schoone bladzijde, waar elk woord, elke uitdrukking een dichterlijk kleurpunt harmonieus op het tafereel uitzet. Met dichterlijke fierheid mag Mej. Hilda Ram
hare dichten onderteekenen.
Wij verlangen nog dikwijls nog vele zulke dichterlijke verzen to molten lezen.
Antwerpen, 24 Februari 18 90.

1. F.

DE HERT.

MIETJE EN HARE MEERL.

'ET was in de Novembermaand, en nog zeer
vroeg in den voormiddag.
De barre winter die de laatste bloem uit
veld en tuin, het laatste blad der boomers geroofd had,
heerschte alom; edoch, ondanks de nijpende koude
prijkte de winterzon helder aan hare zuiverblauwe baan,
en hare stralen deden het sneeuwkleed der heide als
een diamanten veld schitteren.
Voor de deur van moeder Bartels' huisje trippelden
honderden vogels, zii tjilpten luide en bewogen levendig
de snuggerige kopjes, terwijl zij gretig de graankorrels
versionden, Welke Mielje, het bevallig, zevenjarig dochterke der weduwe, hun met gansche handvollen toewierp.
Zij kenden haar wel, de lieve kleine, met hare
blonde haren en diepblauwe oogen, die als eene weldoende
toovergodin over hen waakte ; God weet hoevelen van
die kleine gevleugelde diertjes den hongerdood op het
sneeuwveld zouden gevonden hebben, zoo zij daar niet
geweest ware om als rentmeesteres der Voorzienigheid
op to treden.
Wat voelde de kleine zich gelukkig toen zij zag
hoe zij elkander het zoo mild geschonkene betwistten,
hoe klopte haar hart van kinderlijke aandoening, immers,
zij had hen alien zoo lid, hare kleine vrienden !
Thans echter blonk er een genster van onrust in
haar oog: de schoone, zwarte meerl die alle andere
morgenden een der eersten ter plaats was, liet zich
wachten, en toen de andere vogelen reeds fang weg-
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gevlogen waren, bleef Mietje, maar tevergeefs, bibberend
van koude, op den gezichteinder wren.
Zou zij dan de jeugdige beschermster die haar reeds
eene gansche maand ter witte tafel noodigde, vergeten
zijn? Neen, dat was niet mogelijk ; zij, zoo tam als een
tamme bond, die haar zoo vriendelijk aanstaarde wanneer zij op hare schouders zat, kon geene ondankbare
zijn.
Ah! daar meende zij het geraden te hebben : gisteren,
toen zij hare beschermelingen voedde, stond Piet van
den klompenmaker bij haar dr), ook hij had zijne
bewondering uitgedrukt over de schoone zwarte veeren
en den goudgelen bek van Mietje's meerl.
« Die Piet is een deugniet, » zegde moeder altijd,
en zij had gelijk ook : naar school ging hij bijna nooit,
beter dan wie ook, wipte hij over grachten en beekjes,
des zomers klauterde hij als een eekhoorn in de toppen
der hoogste eiken om er de nester uit te halen, en
zelfs zegde men, dat hij, hoe jong ook, de kunst
verstond om de arme vogelkens met gansche kudden
te vangen.
Geen twijfel : die Piet-kapoen had de meerl in een
zijner strikken gelokt.
Er blonk een traan van aandoening tusschen 's meisjes
wimpers, toen zij weder in huts trad : oh, ware zij
maar sterk genoeg geweest, zij zou den klompenmakers
noon geleerd hebben de hand te leggen op haren lieveling,
maar eilaas, zij was maar een zwak meisje, en die stoute
vogelvanger hadde zeker met haar den spot gedreven.
Was er dan niemand die medelijden gevoelde met
hare smart? Niemand die de partij • wilde opnemen van
Mietje en hare meerl ? haar broeder ? ah, maar Jan
wilde van dien klompenmakersjongen geen kwaad hooren
spreken, en hoe Mietje ook zei dat zij niet gaarne zulken
kameraad met rosse haren en zooveel schelmsche streken
zou gehad hebben, het hielp niet, de jongen was als
behekst om bij Piet te zijn : « Mie was veel te neuswijs,
zegde hij, en daarbij nog veel te Mein om daarover te
praten. »
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Op eens luisterde zij aandachtig : hoorde zij daar
niet iemand spreken in den stal? ja, het was duidelijk
dat Jan daar tegen iemand praatte, tegen Piet misschien ;
de kleine balde de vuistjes van spijt, en het oog voor
het sleutelgat, blikte zij aandachtig toe.
Wat zij zag moest haar kinderhart pijnlijk treffen,
want zij loosde eenen zwaren zucht : « oh, arme, wie
zou dat gedacht hebben ».
Midden in den stal stond Jan met eene vogelkooi,
en daar binnen zat Mietje's schoone meerl.
De arme vogel moest het wel schrikkelijk benauwd
hebben in de enge gevangenis : angstig fladderde hij
rond en stootte langs alle kanten het tengere kopje
tegen de ijzeren staafjes der kooi.
Jan poogde den vogel te doen begrijpen dat deze
het straatliedje moest achternaschuifelen dat hij hem
reeds verscheidene malen voorgefloten had ; onder het
leeren hield de jongen als een ernstig hoogleeraar den
wi)svinger aan den neus, maar hoe hij ook foot, de
gevangene meerl bleef even stom en bevreesd.
Dat spel scheen den knaap te vervelen, want op
spijtigen toon, sprak hij : « ik zie het al, gij wilt niet
zingers, maar wacht, ik zal u nog voor twee dagen in
het donker steken, gij zult dan wel aan de kooi gewoon
zijn, en zoo gij overmorgen niet zingt zet ik u eenen
ganschen dag zonder zaad in het bakje, verstaan, eh? »
Hij verborg de kooi achter eenen hoop takkenbossen,
en Mietje die wel zag dat hij den stal ging verlaten,
hernam haastig hare plaats bij het vuur.
Nauwelijks had zij bemerkt hoe . Jan, die, in het
voorbijgaan, zijne zuster eens schalkachtig beschouwde,
ginds op het sneeuwveld voortliep, of haastig huppelde
zij den stal binnen.
Vlug beklom zij de takkenbossen en had w eldra
de kleine kooi ontdekt
a Arm diertje, zuchtte zij, gij moet bier zeker wel
zeer ongelukkig zijn in die gevangenis, niet waar, gij
die gewoon zijt van zoo maar altijd de wereld rond
te vliegen. »
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De vogel fladderde thans echter niet angstig rond,
integendeel, hij bleef rustig op zijn stokje zitten en
staarde de kleine vriendin met zijne t,vee heldere zwarte
kijkertjes aan.
Zij opende het venster en daarna de deur der kooi :
bevallig huppelde de meerl tot aan den rand, knikte
eenige malen met het ranke kopje, en ook Mietje zegde
vriendelijk : « goe 'n dag, goe 'n dag », en, wip, daar
was de vrijgelatene opnieuw de wijde wereld in.
« Wat is dat? gij hebt mijn vogel laten vliegen ? »
riep Jan, die haastig den stal binnenstormde.
« 't Is wat fraai 's wat gij gedaan hebt, » ging hij
voort, toen hij zag hoe zijne zuster zegenpralend glim-lachte, en dan, als in gedachten verzonken, sprak hij :
« 'k zou er mij nog een wiThe bijgevangen hebben,
in het voorjaar waren zij gepaard, en de jongen hadde
ik verkocht minstens wel voor een halven frank 't stuk.
Doch 't kan mij weinig schelen, vervolgde hij luid, dat
gij den Vogel laten vliegen hebt, ik weet immers waar
hij slaapt. 0
« Zoo, weet gij dat? o
« Zeker, weet ik dat : in eene holte in den stam
van den zwarten eik ; mijn arm kan er gemakkelijk in
tot over mijnen elleboog; dezen avond heb ik hem liggen,
en wees gerust, ik zal er wel voor zorgen dat gij hem
dezen keer niet ontdekken zult. »
0 Dat zult gij niet, » zeide Mietje.
« Dat zal ik wel, » antwoordde de knaap vastberaden.
« Pas op, jongen, waarschuwde het meisje. ernstig,
.als gij het durft, dan zal ik u nooit meer gaarne zien,
zulle D.

Millioenen starren fonkelden aan den donkeren
hemel, en daartusschen prijkte de maan, wier heldere
stralen de sneeuwvlakte aan een onmetelijk zilveren veld
deden gelijken.
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Ginds, aan het uiteinde des dorps stak de donkere
stain van den zwarten eik op het witte baarkleed af,
de koude Noordenwind blies door de dorre twijgen,
het was alsof de eeuwenoude boom, levensmoede, zijne
bladerlooze takken, als zoovele magere armen ten Hemel
hief
Aan den voet van den boom zat eene gestalte in
de sneeuw neergehurkt, dat was Mietje : de kleine
beefde van koude, en soms wanneer eene twijg krakend
naar beneden kwam, en akelig ritselend daar aan hare
voeten viel, rilie zij van angst.
Alles rondom haar was eenzaam en stil : alleen
in de verte pinkten de lichtjes van het dorp, en van
tijd tot tijd klonk het verwijderd geblaf van 's schaapherders wachthond haar in de oorm.
- Dien ganschen dag was zij zoo bang geweest ; zij
dacht gedurig aan de bedreiging haars broeders, en
tegen den avond kwam zij bier om haren lieveling to
beschermen.
Alhoewel zij daar reeds een halfuur, met de handjes
onder haar voorschoot geborgen, wachtte, kwam de
meerl niet.
Weemoedig sloeg zij den blik naar omhoog, en het
scheen alsof van daarboven, de heldere starren het brave
kind toelachten. « Oh, God, wat duurt dat wachten
lang ! » zuchtte zij.
Daar richtte zij zich plotselings op, en een gesmoorde
juichkreet ontsnapte hare door de koude blauw gewordene lipjes, met den vinger wees zij naar eene kleine
zwarte vlek die aan den gezichteinder kwam aandrijven,
« daar, daar, » mompelde zij.
Zij sloeg de handen aan het hart als voelde zij
daar eene hevige pijn, haar hoofd duizelde, wel duizend
zulke zwarte vlekken dansten haar voor de oogen, het
arme meisje wilde den weg naar huis weder inslaan,
doch, hare krachten begaven haar, en de matte oogleden sluitende, zeeg zip bewusteloos veer.....
De maan verschool zich achter dikke wolkbanken;
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uit die grijze gevaarten begonnen sneeuwvlokken naar
beneden te vallen.....

Sedert dien avond dat de kleine van de weduwe
Bartels bewusteloos langs den weg opgenomen werd,
bleef haar eene koude bij die haar langzaam maar zeker
naar het graf rukte, en wanneer de dorpskinderen hunne
gezellinne daar hoestend en kuchend zagen voorbijwandelen, fluisterden zij elkander geheimzinnig toe dat Mietje
naar den Hemel ging.
De winter was voorbij : reeds kon het jonge meisje
het bed niet meer verlaten, alle dagen zat zij daar
recht in de legerstede, die men onder het kleine venster
geplaatst had, en van daar beschouwde zij weemoedig
de duizenden bloemekens der heide, en slechts dan
b
g limlachte zij eens eventjes, wanneer op het voorhof
het meerlenpaar met drie snuggerige jongen haar zaten
te bestaren. De lieve diertjes, zij huppelden langs den
grond en schenen met kop en lijfje eene gansche rei
groetenissen voor haar te willen waken, wiji zij zoo
zachtjes kweelden als verhaalden zij onder elkander iets
van de eindelooze goedheid van het doodzieke kind.
Het was een zoele zomernacht : in de kamer der
kleine was de hitte nochtans drukkend, en op haar
verzoek werd het venster geopend.
Net zooals dien akeligen avond toen Mietje bij den
eik neergehurkt zat, prijkte de maan tusschen de heldere
starren, en hare stralen die door het klein vensterken
op de bedstede vielen deden het gelaat der zieke aan
een zilveren engelenhoofd gelijken.
Aan het hoofdeinde van het bed zaten de weduwe
Bartels en haar zoon te bidden.
De lijderes opende de matte oogen, nog eens vestigde
zij die met al de uitdrukking barer eindelooze kinderliefde op hare moeder, dan op haren broeder, en sloot
ze opnieuw.
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Weldra echter- opende zij ze weer : als door een
elektrieken schok getroffen richtte zij zich half overeind
op, zij lachte verheugd, wijl de ontroering de laatste
tranen in hare oogen stijgen deed.
Ook de moeder was rechtgestaan : « dank, oh,
mijn God, mompelde zij met gevouwen handers. Dank
moet gij hebben voor die laatste vreugde van mijn kind. D
En Jan die met het gespannen oor van den kenner
luisterde, murmelde in bewondering : « schoon,,schoon,
peen, zoo zong de meerl nooit. »
Op de richel van het opene venster had de erkentelijke meerl zich geplaatst, en in den zilveren maneglans
schenen die zwarte veeren en die goudgele bek nu nog
veel schooner dan voorheen.
Heerlijk en roerend zong de vogel, nu eens helder
en luid als wilde hij zijne stem tot voor den troo p des
Almachtigen doen weerklinken, dan weer traag en stil
piepend, als trachtte hij de reutelende ademhaling der
stervende na to bootsen.
Nog eene laatste maal richtte Mietje den reeds
verglaasden blik op hare meerl, daarna zonk haar hoofd
in het kussen terug, terwijl eene aschgrauwe bleekheid
hare trek ken verwde .....
Daarbuiten zong het dankbare diertje immer voort
hooger en hooger klonk zijn lied, dat in de nachtelijke
stilte zoo dichterlijk over den omtrek galmde, als wilde
het met zijne rollende watersiagen de blanke ziele zijner
kleine weldoenster naar hooger sferen vergezellen .....
Zele, 1889,

HENDRIK KLEIN.

,,*

VLAAMSCHE HOOGESCHOOL.

Een laatste woord.

K zal den beer Van Campen niet meer volgen
in zijne beschouwingen. (i) 1k denk da. de aandachtige lezer het antwoord op zijne beweringen
zal vinden in de vroegere bijdragen. Andere zijner

(1) Indien wij niet breedvoerig, en punt voor punt, op al de
tegenwerpingen antwoorden, is dit enkel omdat wij de kwestie niet
willen doodzagen. Wij weerstaan dan ook niet aan den lust, de
grondgedachten aan te stippen, die ten minste in kiem het antwoord
inhouden op de moeilijkheden :
1 0 Over de geldkwestie : Wij hebben in niemands naam willen
spreken, inaar den lever e i opoffering van alien wek ken.
2° Over de leeraars : (a) Ik denk dat een katholiek leeraar zich
opoffert, met voor een ,( electrischen stroom a uit het verleden, naaar
uit plichtbesef en uit liefde voor vaderland en godsdienst. (b) Hoeveel
leeraars in Belgie zijn er gegalvaniseerd door zulken stroom ? Geene
10 op moo. Arm onderwijs in Belg i e ! (c) De nieuwe Hoogeschool zou
eene uitbreiding zijn der Leuvensche, en dus de voortzetting der Oude
Alma Mate'', ten minste voor de strekking. Meer wortels in
't verleden heeft de tegenwoordige Leuvensche Hoogeschool ook
niet; want de oude Alma Mater was Latijnsch, de huidige is
Fransch.
3' Over de wetenschappelijke taal : (a) Holland heeft vier Nederlandsche Hoogescholen ; het verstaat Frankrijks en Duitschlands taal,
want met beide landen houdt het een druk verkeer. (b) Ook Duitschland
kent de Latijnsche en Grieksche be\Noordingen. (c) Indien de Vlaamsche vakwoorden de Fransche uitleggen, kunnen zij het onderwijs niet
vermoeilijken ; of moet men woorden leeren zonder ze te verstaan ?
(d) De ondervinding zal leeren of men alle vakwoorden moet in twee
talen geven. (e) In een tweetalig land is een tweetalig onderwijs voor
de hoogere standen noodzakelijk ; of wilt gij het Fransch alleen laten
baas spelen en alle wetenschappelijk onderricht voor ons yolk orimogelijk maken?
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gezegdens weerleggen, dunkt mij, hun eigen. 1k stel enkel
vast dat hij niet meer terugkomt op het punt der noodTakelijkheid. Over de mogelijkheid kan men twisten tot in het
oneindige; immers men mag in deze onderneming niet
eischen wat men in geene enkele menschelijke zaak en
vindt : de volslagen zekerheid in het vooruitzicht. Op de
gegrondste redeneeringen kan men nog altijd twijfels opperen « Is dit wel heel en gansch bewezen ? Is dit zeker en
onfeilbaar? » enz. De toekomst behoort God, maar den
menseh behoort het werken. Wat zou met die verregaande twijfelmoedigheid gekomen zijn van des konings
beschavingswerk in Congo, van zoovele katholieke misja van alle edelmoedige ondernemingen? Doch,
mag de mensch met een edel zelfvertrouwen grootsche
plannen aanvatten tot vooruitgang van zijn vaderland
en van zijne medemenschen, overleg en beleid moet
hij gebruiken in de uitvoering. Preze ik on'..ezonnen
voortvarendheid aan, dan ware ik zelf de grootste
vijand van het werk dat ik voorsta; want met eene
mislukte proef ware onze zaak voor Lang vergald.
Men denke niet dat eene Hoogeschool op eerien dag
nit den grond moet rijzen, en daar bij tooverslag als
een « in top voltogen » wonderpaleis moet staan prijken.
Juist het tegenovergestelde is wenschelijk : men kan
stap voor stap verder gaan en slechts doortreden, na
vooruitgetast te hebben of de grond wel vast en zeker
is—(i) De vereenigde Vlamingen vragen de vervlaam4° Over studenten : Juist de gemakkelijkheid van verkeer maakt
dat de studenten van vier, vijf uren in het rond kunnen overendweer
njden en dus de naaste Hoogeschool verkiezen.
Over het slot : (a) Nergens hebben wij gezegd dat er eene
Hoogeschool op staanden voet moest komen, ons gedacht was :
4( Werken wij eenparig, krachtdadig, maar voorzichtig opdat zij er sta
zoo spoedig mogelijk. » Doch wij kunnen den regel niet volgen: Slaapt
en droomt van het beloofie land. (b) De Vlaamsche Beweging is geen
kind meer dat in de wieg ligt te spartelen ; ofwel : het spartelt zoodanig
dat de riarners en de ministers er sarns sciank van krijgen
(1) Hoe is het mogelijk dat de beer Van Campen ons doet zeggen :
« op staanden vaet, dwars door alle gevaren been, misschien ten prijze
van ons bestaan moeten wij vooruit! » Juist het tegenovergestelde
gedacht bleek uit de aangehaalde pleats.
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sching tra ysgewiji-e der Gentsche Hoogeschool, en zoo
staat die heden op het Vlaamsch program ; trapsgewijze
ook zou men tot eene vrije Vlaamsche Hoogeschool
kunnen komen. Wie zou het eene roekloosheid noemen,
indien het aan Zijne Doorluchtigheid den Kardinaal
behaagde te Antwerpen, of aan Mgr Stillemans in eene
der Vlaamsche steden eenen Vlaamschen leergang van
Wijsbegeerte en Letteren te stichten, gelijk er in
't Fransch bestaan in S t Lodewijksgesticht te Brussel
en bij de P. Jesuieten te Namen? Daar zouden de
toekomende rechtsleerlingen hunne twee voorbereidende
jaren kunnen doen. Gelukte die eerste proet, dan
kon men opvolgentlijk andere Vlaamsche hoogstudien
aanleggen : de leergangen van natuurlijke Wetenschappen en volledige rechtstudien. Ware men eens zoo
ver, dan zou een katholiek gemeentebestuur (Sint
Niklaas of Borgerhout) gewillig de gebouwen bezorgen,
een katholieke gouwraad hulpgelden stemmen ; de
Vlaamschgezinde rechtsgeleerden, tot leeraars geroepen,
zouden geene overdrevene eischen stellen, en het te
kort zou de christene liefdadigheid aanvullen. Immers
elk nieuw gesticht vraagt nieuwe en dikwijls groote
zelfopofferingen, en niettegenstaande dit hebben de leste
vijftien jaren, in het aartsbisdom van Mechelen alleen,
acht nieuwe katholieke colleges zien opkomen. Wat
sommen zijn daar niet voor noodig geweest ! En toch
bloeien zij en de Alma Mater heeft niets verloren,
wel integendeel : allerhande nieuwe leergangen zijn
haar toegevoegd geworden.
Eene Hoogeschool als die wij vragen, mag onder
opzicht van onkosten met geene Alma Mater vergeleken, maar eerder met een groot middelbaar onderwijsgesticht.
Neen, ik wanhoop niet, onze geestelijke overheid zien
vooruit te treden in de vervlaamsching van 't onderwijs, in
trouwen bond met de Vlaarhsche partij, Dank zij haar dat
zij den Staat het voorbeeld gegeven heeft in het inrichten
van een Vlaamschen rechtskursus ! Maar is het niet pijnlijk
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voor een Vlaamsch-katholiek hert, duizenden en duizenden
handteekens naar de Kamers te zien sturen, d‘Nangwetten
vragende voor het vrij onderwijs? Billijk, ja, en niet
ongrondwettelijk waren Coremans' voorstellen, maar toch
onrechtstreeksche dwangwetten. Welnu lien dwang zal
de hoogere geestelijkheid niet behoeven : uit vrijen wil
zal zij geven wat men haar wilde afdwingen (1), het
middelbaar onderwijs verdietschen in de maat van
het mogelijke en werken aan de vervlaamsching van
het hooger onderwijs; want de leste taalstrijd heeft
eens te meer getoond dat daar en nergens antlers de
knoop ligt. En de verfransching der Hoogescholen ligt,
voor het middelbaar onderwijs, een feitelijke dwang
ten voordeele van het Fransch ; daarom wilden de
Vlamingen dwang tegen dwang stellen ; integendeel,
door het vervlaamschen van het hooger onderricht is
er eene verzoening mogelijk die alle vrijheid ongeschonden
laat. Zonder dit blijft de taalvrijheid in 't onderwijs
der Vlamingen eene grondwettelijke... blaas. Het verbaast
ons dan ook dat wij in den laatsten strijd zekere
Fransche katholieke bladen tegen de Coremansvoorstellen
zagen schermen met het wapen der taalvrijheid, daar
zij nochtans de eerste waren om het gedacht eener
Vlaamsche Hoogeschool at te breken. Het Vlaamsche
yolk laat zich niet paaien met holle woorden en papieren
vrijheden. En daarom wordt eene oplossing onvermijdelijk,
hetzij met hevigheid, hetzij in der minne. Wij verkiezen
de leste,
D. ACKERS.

Wat droevige oneenigheden en haarplukkerijen onder katholieken waren niet vermeden, hadde het vrij rniddelbaar onderwijs
op tijd vervlaamscht

III

DRIEMAANDELUKS CH OVERZICHT.

Met onzen nieuwen medewerker en op aanvraag van vele
vrienden van Het Bel fort, achten wij het wenschelijk wederom
het driemaandelijksch overzicht in te brengen. Wij verhopen dat
het onzen lezers zal aangenaam zijn.
DE REDACTIE.

KUNST EN LETTEREN
Goede lezers, maakt nader kennis met de prachtige voordracht,
die D r DE Vos, de vroede denker, in de openbare zitting van
20 December 1880 ter Vlaamsche Academie heeft uitgesproken.
Wij zullen u eenige zijner denkbeelden mededeelen : wij kunnen
niet beter ons letterkundig overzicht beginnen.
1° Dagelijksche, alledaagsche leeskost is er, dunkt mij, van
stonden aan, genoegzamen voorraad, zooniet in overdadige
hoeveelheid, voorhanden.
2° Ooze literatuur nu, Doe beperkt ook in haren betrekkelijken omvang, maakt een deel nit van de algemeene wereldkunst,
van den gemeenschappelijken schat, van welken min of meer
volledige verzamelingen in sommige groote boekerijen vei eenigd
werden. Wij zijn nog maar in de XIX e' eeuw onzer tijdr_kening,
en ziet eens wat verbazench menigte geesteswerken, middellriatige,
gemeene, soms, ja; maar ook uitbundige, voortreffelijke, tot nu
toe reeds opeengestapeld liggen !
3° Is het wenschelijk, dat er ten huidigen dage, in de
toestanden gelijk ze nu algemeen daar zijn, hoe meer hoe liever
kunstwerk met de pen aan het licht kome? Ware 't niet beter,
in 't belang der kunst zelve, dat elke letterkunstenaar meer dan
ooit er zich op toelei, in stee van den ovettolligen ballast grooter
te helpen maken, en daardoor de bestaande kostbaarheden te doen
veronachtzamen; in stee van de beruchtheid van veelschrijverij te
bemachtigen, integendeel de eerekroon te winner], die slechts door
het onbetaalbaar, zeldzamer kleine, seine, — door allerkeurigs.
puikwerk alleen, te bereiken is?
40 Hoe is het, vooraisnog, hier algemeen met het lot onzer
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Frame Letteren gestaan en gelegen? Ik huiver terug voor den
vreeslijk onpoetischen toestand. De regel is, dit een Vlaamsche
schrijver, zelfs een die bijval weerd is, met of nauwelijks de kosten
zijner uitgave door het beloop van dezer opbrengst kan dekken.
5° En wat gebeurt er dan, zelfs wanneer zijn werk goed is
en aanbevelenswaardig? Komt hij nog dan tot eenen gewenschten
uitslag? Hier en daar, ja, krijgt men eene goede beoordeeling,
zonder ongewcttigden, onnoozelen lof of dommen, kwaadwilligen
blaam, dien men toch ook te wachten heett; loch veelal niets
meer dan een alineatje, een artikeltje van oppervlakkige kennisgeving, als eene aalmoes u toegeworpen ; en waarvan zich de
toevallige rkensent als van eene zwa: e karwei, eene onwelkome,
bijgevoegde taak, met zoo weinig naarstigheid en zorge mogelijk,
ontlast heeft.
6° Wees mij gegroet, aanstaande toekomst, als elke rchrijvelaar
zonder talent zijne pen maar alleen meer bezigen zal voor kantoordienst; als elke kunner niets anders meer voort zal brengen
dan wanneer hij wct nieuws te scheppen vermag, of wat ouds
in fonkelnieuwen vorm kan gieten;... als hij eene persoonlijkheid
hebbende, déze gansch, in voile oprechtheid, in onversaagden
hartstocht, met al zijne phantazij en geheel zijn gemoed, scam
zal trekkers, ware 't slechts in- een enkel werk, — een krans van
smetlooze blaadjes, die, volvormd, volwassen, pri;ken zal op den
loovettop zijns 'evens, als eene bloemkroon op den stengel. Uit
klei- of keigrond opgeschoten, staat hij recht, zijn geurige, kleurige bekers, voor de honigzoekende bijen opengeplooid, omhoog
reikend naar het lievende zonnelicht.
Nieuwsbladen tijd- en vlugschriften van kant gelaten zag
Frankrijk in 1889 14.849 boeken ten zijnent verschijnen nevens
5574 muziek uitgaven. Al dat gedruksel lezen zou komen op 40
boekdeelen per dag.
Engelsche Letteren. — Wekelijks verschijnen er een tiental
nieuwe romans in Engeland. In Januari laatstleden verscheen « the
Bondman », van HALL CAINE in 3 boekdeelen, bij William
Heinemann te Londen. Die Schotsche moderne saga is een der
schoonste vertelboeken van onzen tijd en de eerste uitgave was
in acht dagen uitgeput.
De Goncourt. — In de aflev. 1 en 2 van het 211ag. litteraire
van dit jaar wordt er bewezen dat de gebroeders DE GONCOURT,
alhoewel niet vrij van de misslagen van het huidig naturalismus,
toch geenszins met Zola mogen vergeleken worden.
Lars Dining-. — Een derde bundel « Schetsen uit het Noorsch »
werd door UNA vertaald en door ADRIANI te Leiden uitgegeven:
Zij verwierven meer bijval bij de oordeelkundigen dan bij de
lezers. Er zou misschien wel meer pennetwist dienaangaande ont-
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staan, maar LARS DILLING is dood en deze bundel zal vermoedelijk
de laatste zijn.
Tennyson. — De grijze dichter heeft onlangs nog nieuwe
verzen laten verschijnen : Demeter and other poems by ALFRED
TENNYSON. Londen, Mac-Millan and C°. Zij vertoonen nog niet dat
zij kinderen des ouderdoms zijn. Luistert hoe hij het verdwijnen
der sneeuwvloKken bezingt in de aankomende lente :
They lose themselves and die
On that new life that gems the hawthorn line ;
The gay lent lilies wave and put them by,
And out once more in varnitth'd glory shine
Thy stars of celandine.
Antwerpsche Schilderschool. — MAX ROOSES verheft eenen
noodkreet -vegens de toekomst der Antwerpsche School omdat de
doeken der schilders zoo onbeduid end waren in het Toogfeest van
Kerstdag laatstleden .
« Twee en vijftig Antwerpsche schilders, elk met een doek ;
vier beeldhouwers en een graveur ! Welaan I de Antwerpsche school
is nog niet stervensgereed, zelfs niet levensmoe. Maar of de hoedanigheid gelijken tred houdt met de hoeveelheid ?... Die tentoonstelling geeft geen juist, geen nezond denkbeeld van onze school.
Namen genoeg, maar niet veel meer dan namen en woorden werken van belang, werken van kunst, van bezieling, van oorspronkelijkheid getuigende, weinig of geene. » (VI. School '9o, bl. 5).
13( Schaepman. — De dichter van Aya Sofia heeft een
nieuwen bundel uitgegeven : Nieuwe Gedichten bij de Wed. J. R. Van
Rossum te Utrecht. Hij dicht over Paus en Kerk en Rome.
« Het spreekt wel van zelf dat ook deze gedichten blijken
dragen van zijn onmiskenbaar talent. Hij is taalvirtuoos bij uitnemendheid, en schoone verzen ontvloeien zijn pen of ontglippen
zijn mond met een lenigheid van beweging, rijkdom' van klank,
zangerigheid van taal en verhevenheid van dictie, die bewondering
wekkcn.
« En mag ook de rhetoriek soms hem zelf te machtig worden
en verleiden tot het gebruik van opgeschroefde woorden en moeilijk
te controleeren beeldspraak, vooral wanneer hij in bulderende
anathema's toornt of in mystische bespiegeling opgaat, vaak ontmoeten wij verzen zoo vol stemming, zoo vol emotie, dat wij den
dichter daarvoor van ganschen harte dankbaar mogen zijn.

Dof bulderde 't geschut bij 't rijzen van den morgen,
De heuv'len kaatsten 't weer;
Een bange stond verging in hopen, wachten, zorgen,
Daar was geen hope meer.
Dof bulderde 't geschut, dof dreunde 't door de luchten,
Met telkens dofler stoat;
Dan volgde op 't wild gedruisch der gonzende geruchten
De stilte van den flood. »
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Deze regels zijn gettokken uit de beoordeeling van den Ned.
Spectator.
Browning. — De groote dichter BROWNING is pas overleden
en reeds is er eene Browning Society tot stand gekomen in
ageland om eene volksuitgave zijner keurigste stukkeri te bezongen
en zijne werken te bestudeeren, die nog al duister zijn en daarom
door velen miskend worden.
Faust. — P. ALBERDINGK THUM heeft in de zitting van 15 Januari
der K. V. Academie eene merkweerdige lezing gedaan over de
Faustsage in de Nederlandsche Letteren. Hij schetst ons den oorsprong der sage en vermeldt tevens al de geschiedkundige boeken
en al de kunstwerken die D r Faustus besproken, bedicht, bezongen
of verbeeld hebber..
Letterkundige Uitgaven. — « Bij het bewonderen der .platen,
waarop JENNY NYSTROM en vooral CARL LARSSON ons vergasten,
kon ik mij niet weerhouden te denken aan het uiterst gering getal
onzer Zuidnederlandsche schrijvers, van de eerste jaren der Vlaamsche Beweging tot nu toe, Wier voortbrengselen met illustraties,
dezen naam waardig, het licht zagen.
« Niet zonder een gevoel van schaamte moest ik bekennen, dat
terwijl zich in luttel bevolkte en aan beeldende kunstenaars lang
niet zoo rijke landen, in de Skandinavische staten bijvoorbeeld,
eene geheele en schitterende school van boekenverlichtei s ontwikkeld heeft, de steeds even drukke schaar onzer Vlaamsche schilders, graveurs en teekenaars, onder bedoeld opzicht, nauwelijks
op jets meer en iets beters vermag te wijzen dan op de vreesachtige proeven van de beginnelingen uit het 1/Vonderjaar en de
vaak al te primitieve prentjes van E. DUJARDIN in de latere werken
van den grootsten onzer romanschrijvers. 3, (PoL DE MONT, Vl.
School, 189o, bl. 11).
Nederlandsche Dichters. — Sprekende van TEN KATE ' S Schepping, schrijft de Ned. Spectator van 15 Maart : « Wie heeft er
talent genoeg — ik zonder EMANTS en SCHAEPMAN uit — om een
werk van dezen omvang te schrijven? DE GEYTER ' S KeiTer Karel
was a failure. Van Poi, DE MONT wachten wij nog een grootsch
gedicht, waarvan hij telkens door het geven van fragmenten profeteert. »

WETENSCHAPPEN.
Wetenschappelijke Maatschappij. -- De Societe Scientifique
van Brussel beoefent te weinig de wijsbegeerte, de geschiedenis
(oostersche wetendheden) en de spraakwetenschap. Daarom, in
't belang dier wetenschappen, die door de katholieken niet genoeg
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beoefend worden, zal er te Leuven eene nieuwe wetenschappelijke
maatschappij gesticht worden : ieder lid zal io fr. 's jaars betalen
en 't genootschap zal eene dubbele uitgaaf bezorgen : i o Annales
Academiques voor de hooge wetenschap, in den trant van het
Museon en die het Museon zullen vervangen en 2° een maandschrift dat de leven op de hoogte der wetenschap zal houden met
hen in alle vakken te onderrichten.
Wij meenen de eerste te zijn om dit nieuws aan te kondigen
en wij wakkeren onze lezers aan om het lidmaatschap in deze
oorbare gilde te aanveerden en alzoo aan den bloei der katholieke
wetenschap merle te werken.
Renan's Geschiedenis van Israel door de Rationalisten
beoordeeld. — Men kan - nog al dikwijls den eenen Rationalist
met den anderen weerleggen.
Leest wat VAN MANEN uit Leiden schrijtt over de droornerijen
van RENAN :
« Dat blijft de bekoring van RENAN ' S werk, dat hij Israels
geschiedenis weet voor te dragen als een goed geschreven roman. »
a Jammer intusschen, dat al dat bekorende en boeiende een
groote schaduwzijde heeft. De argelooze lezer loopt groot gevaar,
in meer dan een opzicht te worden misleid... RENAN is een niet
zoo volkomen vertrouwbare tolk der hedendaagsche wetenschap,
als hij zich voordoet .. Wat de algemeene ontwikkeling der
beschaving, met name van het godsdienstig zedelijk leven en van
de nauw daarmede samenhangende letterkunde betreft, draagt onze
schrijver opvattingen VOW:, die door geen deslvindige worden
gedeeld. » (Ned. Spectat. 'go n o 3)
Het « vei licht publiek » dat RENAN opheldert is dus verplicht
allerlei stelsels aan te kleven die met de wetenschap strijdig zijn.
Congres der Orientalisten. — Het toekomende Congres zal
in Londen bijeenkomen van i tot io September 1891. De geldelijke bijdrage van ieder lid is op 25 fr. gesteld. De deelnemers
zullen in huizen van Engelsche geleerden en belangstellenden geherbergd worden.
Homeros. — Wat verschil tusschen GLADSTONE en ooze liberale staatsmannen! Deze. werken gedurig om de studie van Latijn
en Grieksch of te schaffen, waardoor wij in den ban der beschaving zouden geslagen worden. GLADSTONE was in Februari ter
Hoogschool te Oxford en hij las_ eene studie over de overeenkomst van Homeios met de Assyrische ontdekkingen.
Romeinsche Oudheden. — De tweede uitgave is verschenen
van het merkweerdig werk van R. CAGNAT : Cours d'Epigraphie
latine . (437 bl.)
Het boek handelt 1° over de A B C, (re boekstaven en de
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cijfers, die in de Romeinsche opschriften gebruikt worden ; 2° over
de eigennamen, de ambten en bedieningen, de Roomsche keizers
en de wijze op dewelke zij in een opschrift aangewezen worden;
3° over de verschillige soorten van opschriften : den opdracht aan
de goden, bet eerbewijs, de opschriften der gebouwen, de grafschriften, de openbare stukken, de aanteekeningen op penningen,
dakpannen en baksteenen, vaten en wapens, maters en gewichten, enz.
Het werk is ook van weerde voor de studie der oudheidkunde in ons land.
Schliemann en BOtticher. Een bouwmeester van Weenen
heeft aan de Weenensche Neue Freze Presse geschreven dat SCHLIEMANN te « Troja » wezentlijk overblijfsels van huizen en vernielde
steden ontdekt heeft. 't Kan zijn dat Schliemann terzelfder tijde
eene gewezene stad en doodenheuvels heeft blootgeleid. pfuseon
Jan. go).
Te Leipzig bij BROCKHAUS ten prijz- van 8 M. liet SCHUCHHARDT
het volgend werk verschijnen Schliemann's Ausgrabungen in
Troja, Tiryns, Mykena, Orchomenos, Ithaka im Lichte der heutigen Wissenschaft.
De Aryas. — Men zoekt nog gedurig in de wetenschappelijke
tijdschriften van verschillige landen naar de eerste heerdsteden en
de afkomst der arische volkeren.
Wil men volstrekt dat ze op Germa...nschen bodem ontstaan
zijn, waarom doer ze zooveel geleerden uit Scandinavia komen ?
Het Belfort is van meening dat de Germanen de volmaaktste en
de eerste zijn onder de Aryas, dat de Friesen best het Germaansche oorbeeld vertoogen en de volmaaktste zijn onder de
Germanen ; dat wij den oorsprong en de afstamming der Aryas
in Friesland moeten zoeken. Staat Friesland, van in het begin
der geschiedenis, als Beene vagina gentzum bekencl ? Is onze meening
niet zoo NN, etenschapp als deze van TAYLOR, PENKA en SAYCE?
Al is 't dat zij even eerbiedweerdig is, zal zij nochtans in Europa
Been gerucht maken!...
M. DE NADAILLAC heeft nog het volgende bewijs gevonden tegen
den Europeaanschen oorsprong der Aryas : — Hoe konden de
ellendige en barbaarsche bewoners der paalwoningen' in Asia een
schat van kennissen en beschaving invoeren, dien zij zelven niet
bezaten?
M. SAYCE beweert dat de Aryas zeevaarders waren en dat zij
bijgevolg in Midden-Asia niet eerst gewoond hebbe.--4. De eerste
Aryas konden op de Kaspische Zee varen.
Rawlinsons History of Phoenicia. — A. H. SAYCE bespreekt
in the Academy van Januari het werk van Rawlinson. Hij verwijt den schrijver vreemd te blijven aan de Duitsche werken, die
het onderwerp behandelen.
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Trogus Pompeius zegt dat de Phcenicêers van bij een Assyrisch meer herkomstig zijn en ROWLINSON gist dat ze vroeger de
boorden van het meer Nedjif bij Babylonie bewoonden.
Maar 't schijnt dat men Syrium Stagnum en niet Assyriurn
Stagnum moet lezen, en de geleerden meenen dat de Phceniceers
wel de boorden der Doode Zee zouden kunnen verlaten hebben.
Sayce zegt nog dat de Phceniceesche A. B. C. door de Phceniceers niet uitgevonden werd ; dat de laatste ontdekkingen in Arabie
en Egypten bewijzen dat hij veel ouder is dan men eerst gemeend had
en laten verhopen dat men welhaast zijnen oorsprong ontdekken zal.
Folklore. — In de 10 e en Il e afl. van het Ned. Museum
1889, lezen wij eene bijdrage van Pot, DE MONT, 1° over het Lied
van den Boom, 2° over Leugenliederen en -vertelsels.
Wij kunnen zijne vergelijking tusschen het lied van den Boom
en de heidensche leering van den esch Yggdrasil niet aannemen :
het lied van den boom is een lied zonder eenige beteekenis en het
heeft geen een van de kenmerken, die in de beschrijving van den
oudgermaanschen esch te voorschijn komen.
Wegens de Leugenliederen schrijft hij : « In den overrijken
schat der Germa insche volksgezangen en vertelsels bekleeden
onmogelijke en leugenachtige voorstellingen eene zoo ruime als
merkwaardige plaats. »

Tertulliaan. — Deze dagen verscheen het eerste deel van een
werk, dat sedert jaren aangekondigd was, te weten van de nieuwe
uitgave van TERTULLIAAN, dat het XXe deel uitmaakt van het Corpus
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, dat uitgegeven wordt op
de kosten der Keizerlijke Academie van wetenschappen te Weenen.
In het uitgegeven deel zijn tien geschriften van TERTULLIAAN opgenomen : de eene zijn bewaard in den Codex Agobardinus, die
de eigendom was van AGOBARDUS, bisschop van Lyons, een tijdgenoot LODEWIJK-DEN–VROME. De andere steunen op het gezag
van oudere uitgaven.
Darwinism. — 't Is dertig jaar dat het 17erucht werk van
verscheen : Origin of Species. Niemand hier heeft er aan
gedacht om dien verjaardag te vieren. In Japonie is die merkweerdige gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgegaan. Honderd
geleerden van japonie hebben een feestmaal gehouden om DARWIN
te vieren en de zaal was versierd met prenten, die de evolutie
poogden te verbeelden.
DARWIN

Pro:estantsche martelaars. Wat wij hier mededeelen is
geen nieuws meer., Wij willen enkel bekend maken hoe het vraagstuk in Nederland besproken werd.
De heeren FERD VAN DER HAEGHEN, TH.-J.-I. ARNOLD en
R. VAN DEN BERGHE hebben de aflev. 73 tot 99 der Bibliotheca
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Belgica afzonderlijk uitgegeven : Bibliographie des martyrolog es
protestants Neerlandais . La Haye, MARTINUS NIJHOFF, 18go,
8° 2 deelen.
In de bespreking van den Ned. Spect. van 15 Fgbruari
vinden wij het volgende :
« De vraag naar het aantal Nederlandsche martelaars is door
den beer Arnold aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Men \veet, hoe verschillend dit door de geschiedschrijvers wordt
opgegeven er zijn getallen van vijf- en hondeidduizend genoemd.
Volgens onzen schrijver zijn de tot dusverre opgegeven crjfers
schromelijk overdreven en komt men dichter bij de waarheid
door het aantal_ op 2000 te bepalen. Zijne berekening is deze : In
de martelaarsboeken komen 173 terechtstellingen van ketters t.
Antwerpen voor, terwijl er volgens de onderzoekingen van den
heer Gencird in de archieven nog melding wordt gemaakt van
120 gevonnisden, die in de martelaarsboeken niet voorkomen.
Voor Gent leverde het onderzoek der archieven een getal van
158 martelaars, waarvan er 48 met in de martelaarsboeken zijn
vermeld. Nu noemen de laatsten in het geheel 877 martelaars,
van daar dat de beer Arnold, met de uitkomsten van Gent en
Antwerpen voor oogen, meent te mogen hewer en, dat het aantal
slachtoffers dat van 2000 niet zal zijn te boven gegaan. Ik zou
hierop slechts deze aanmerking willen maken. De beer Arnold
heeft gelijk door slechts hen als martelaars te beschouwen, die
alleen ter wine van hun geloof de doodstrat hebben ondergaan.
Daarom laat hij hen, die wegens vergrijpen tegen het gemeene
recht gevonnisd zijn, buiten berekening. Nu zod ik willen vragen :
is d,ze schifting wel vol te houden? Hoevelen zullen er in die
troebele tiagen gevonnisd zijn, die wegens de genoemde veIgri)pen
een mindere straf hadden verdiend, maar die, omdat zij tevens
met kettelij besrnet waren, tot de doodstraf werden verwezen? »
Het Belfort antwoordt : vermoedeli j k geene. De vonnissen
waren klaar. De straffen werden toegepast gehjk het moest.
Iemand die slechts boete of ban had verchend, werd niet gedood.
Men speelde met de doodstraf met.

Aardkunde. M. LAPPARENT, die met eene wondere duidelijkheid de aardkundige vraagstukken ontleedt, heeft in een
schoone studie de hedendaagsche veronderstellingen uiteengedaa
wegens den oorsprong der Bergen en de bewegingen der aardkorst.
Hij beschrijft eerst het stelsel ELIE DE BEAUMONT : de inwendige kern der aarde bestaat ult warme vloeistoffen die vrkoeleii,
daardoor ineenkrimpen ea de harde korst niet meer ondersteunen.
De korst, niet rneer gesdiraagd zijnde,,moet zinken ; maar ingezien
zij gedwongen is eene mindere plaats in te nemen, zal zij bersten
en in plooien komen, wier bovenste deelen - hooger uitsteken dan
de effene bodem, die daar voorgaandelljk lag.
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M. SUESS, hoogleeraar te Weenen, heeft een ander stelsel
uitgedacht. Veronderstelt dat de aardkorst effen is. Ze berst open,
-nevens de spleten zal de bodem inzinken en schuinsch gericht
-staan tegen de deelen, die met zonken en tot steunpalen dienen.
't Is deze nieuwe veronderstelling, die M. LAPPARENT weerlegt
met allerlei belangwekkende bewijzen uit de aardkunde van Belgenland en Frankrijk getrokken. (Revue des Quest. Scientifiques
20 Jan. 1890.)

SPRAAKWETENSCHAP..
Afleidkunde. Onlangs verscheen de, zesde aflevering van
het Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
D'r JOHANNES FRANCE. Zij gaat van Modde tot Raket. — De geleerde
HERM . OSTHOFF bereidt een Etymologisches WOrterbuch der
Lateinischen Sprache. GUSTAV MEYER, de sehrijver der beste
Grieksche spraakkunst die er thans bestaat, bereidt het afleidkundig
woordenboek der Albaneesche Taal. Dr FEIST liet bij TRUBNER, te
Strasburg den Grundriss verschijnen der Gotische Etymologie.
Vergelijkende Spraakkunst. Zijn er die in Vlaanderen de
spraakwetenschap op eene ernstige wijze begeren te beoefenen,
wij bevelen hun den Grundriss der Vergleichenden Grammatik
der Indogermanischen Sprachen van KARL BRUGGMANN. Hij verschijnt bij Karl TrObner, te Strasburg en 't Is .een standaardwerk
dat ophef maakt in de wetenschap, evenals de nu verouderde spraakkunst van BOPP, en het Compendium van SCHLEICHER.
W. Meyer heeft eene nieuwe Gramnzatik der Rcm,anischen
Sprachen,- in drie deelen, uitgegeven.
Germaansche Philologie. Geer, beoefenaar van Vlaamsche
-taalkunde, van Vlaamsche folklore, van Vlaamsche -wetensweerdigheden mag het nooit volprezen werk missen, welks ui gave
Dr HERMANN PAUL heeft ondernomen, te weten den Grundriss
der Germanischen Philologie.
Dat nut- en oorbaar handboek handelt over de Germaansche
philologie in 't algemeen en over de wijze van werke i en navorschen in dat vak, over de geschiedenis van al de Germaansche
tale') en tongvallen, over de Germaansche godenleer en de geschiedenis der Germaansche letterkunden, over Germaansche wetten,
zeden en gebruiken.
Vele arbeiders, vele liethebbers van taalkunde die nu in 't wilde
werken, zouden daar nuttige werken vinden en leeren hoe zij
moeten verzamelen en wat zij in de tale moeten onderzoeken.
Wegens spraakwetenschap verschenen tot nu toe in dat prachtig
werk de Phonetik van SIEVERS, de voorgeschiedenis van het Oorgermaansch door KLUGE, de geschiedenis van het Gothisch door
SIEVERS en de geschiedenis der Noordsche Spraken door NOREEN,
de geschiedenis der Duitsche Taal van BEHAGHEL en de geschiedenis der Nederlandsche Taal van J. TE WINKEL .
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J. TE WINKEL heeft niet willen aanveerden dat de WestVlaamsche tongval ook Saksisch is, gelijk het nochtans in den
eersten jaargang van ons Belfort bewezen wordt.
Vogeltiamen. — In den Navorscher, 1, 1890, vraagt M. Roos
van Kales uitleg wegens vogelnamen.
1° In Fransch-Vlaanderen heet de gewone vink, bogervunke
(boomgaardvinke). Kan het dezelfde zijn als elders de appelvink ?
A. De gewone vink wordt in Vlaanderen boomgaardvink,
appelvink, slagvink, botvink, wintervink geheeten. De vinken van
de prijskampen zijn appel- of boomgaardvinken.
2 ' Is de Holl. goudmeerle, dezelfde als de wielewaal?
A. De goudmeerle en de wielewaal zijn wisselnamen van den
vlaamschen weewale, tr. loriot.
3 0 Betwort het Vlaamsch peerdewachtertje tot de meezen?
A. Hoe kan een vogel van het slag der kwiksteerten (motacillus), tot het slag der meezen pagus) behooren?
4. Kan de naam der Vlaamsche marolle, de meerkoet zijn ?
A. Marolle is de naam van den meerkoet (fulica atra).
Wat E. H. Samyn voor De Bo's kruidwoorden deed, diende
ook wel eens voor zijne eigen Vlaamsche dierkundige benamingen
gedaan.
M. de la Palisse. Jaak van ,Chabannes; beer van La Palisse,
was een groote krijgsheld, die bij Pavia sneuvelde, en wiens
dapperheid door zijne strijdgenooten bezongen werd :
Monsieur d'La Palisse est mort,
Mort levant Pavie
Un quart d'heure avant sa mort
11 etait encore en vie.
Daarmede wilden zij bedieden dat hij tot den laatsten oogenblik vol moed het zweerd hanteerde. Het ging veiloren.
Deze vier regels bleven over en hunne eenvoudigheid was oorzak.e
dat er op M. de la Palisse, door misverstaan, allerlei kluchtliederen gedicht werden. Vandaar de Fransche beroemdheid van
M. de la Palisse en de uitleg der gekende Fransche spreuke.
Oudfriesch. SIEBS bereidt eene oudfriesche spraakkunst voor de verzameling Kur,Ter Grammatiken Gerrnanischer
Dialekte van W. BRAUNE. Als voorbode van zijn werk heeft hij
een boek laten verschijnen : Zur Geschichte der enghsch-friesischen
Sprache. Daarin onderzoekt hij de klankleer der nog levende
Friesche gouspraken en. begint hij de streken aan to duiden, waur
de oude angeltriesche tongvallen gesproken wierden. Die navorschingen moeten ook licht werpen op de geschiedenis der oude
Angelsaksche tale voor de uttwijking der Angelsaksen naar Engeland.

DRIEMAANDELUKSCH OVERZICHT.

Zich. — « Wij teekenen verzet aan tegen de gangbare en
door den schrijver nogmaals ondersteunde bewering dat het reflexivum rich een Hoogduitsche vorm is. Zich bloeide ten alien tijde
welig in het Maas-Rijnlandsch en iu het Kleefsch-GeHersch dialekt, Lang voor dat er spraak kon zijn van Hoogd:itschen invloed
op deze Nederduitsche dialecten. Zoo leefde dit voornaamwoord
reeds in de Wachtendonksche Psalmen, welker taal, wat men ook
zegge, nader verwant is met de hooger genoemde dialecten dan
met de specifisch-nederlandsche taal. De vorm seg bestaat zelfs in
het Noordsch dialect der Faeroe L eilanden, dat zeker nooit aan een'
Hoogduitschen invloed is onderworpen geweest. ,) Aldus P. Willems in de verslagen der K. V. Academie. (1889, bl. 3o2),
Lyciaansche Taal. — Er wordt nu veel gesch/ even over de
Lyciaansche taal. In de Academy van 25 Jan. '90 poogt CoNni-,4
te bewijzen dat ze van Eranischen oorsprong is. In de Academy
van 8 Februarijworden zijne bewijzen in duigen geslegen door
W. ARKWRIGHT, die voorzegt dat de spade der opdelvers meer
dienst zal bewijzen aan die taal, dan 't' is gelijk welk woordenboek.
Toogen, Toonen. — Wij begroeten den tweeden opstel van
gezonde spraakvcetenschap, die in de moedertaal, in ons land verschijnt. De eerste opstel kwain van D' SIMONS en handelde over
het Roermondsch dialect.
Deze tweede verschijnt in Blekorf, n r 6, is geteekend A. Dassonville en handelt over de afleiding van Toogen en Toonen.
Die opstel is gesteund op de leering der laatste Duitsche
meesters en verraadt een jongen Germaanschen filoloog d e veel
belooft.
Sanskrietsch. — De heeren BREITKOPF en HARTEL van Leipzig
zijn de uitgevers eener Bibliothek Indo-germanischer Grammatiken.
't Is daar dat onlangsleden de tweede uitgaaf verscheen van
de beste Sanskrietsche Spraakkunst, die men kent, te weten, deze
van WHITNEY. Ze bestaat in het Engelsch en in het Duitsch. De
kennis van het Sanskrietsch wordt nog altijd vereischt van al
dezen, die met eenigen ernst de spraakwetenschap willen beoefenen.
Om Germaansch taalkundige te worden, dus ook orn onze taal
en onze tongvallen te doorgronde behoeft men Sanskrietsch te
kennen.
In dezelfde verzameling verschenen de Grundrilge der Phonetik
van SIEVERS, die de beoefenaars der volkstaal niet missen kennen,
en de Einleitung in das Sprdchstudium van DELBRUCK, eene nutte
lezing voor al dezen, die de studie der spraakwetenschap willen
aanvangen.
S. P.
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EERSTE COMMUNIE.

ill

OE lieflijk toch is 't kleine kind
Aan ouders braaf door God geschonken.
Hoe vtirig toch het u bemint :
Zijn oog ontspringen liefdevonken
Die zacht doen trillen 's vaders ziel
En 's moeders hart van vreugd doen beven.
Maar wat geluk, als 't God beviel
Dat 't kindekijn genoeg zou levee
Om, opgeleid door d'englenstoet,
Aan d'heilgen disch zijn' God to nutten !
Dan klimt de vreugd ten top. Zij doet
De harten juichen, danken, putten
Hernieuwden cooed Int 's kindjes oog
Dat glanst van Jesus reine liefde.
Dan voert de geestdrift ons omhoog
En doet vergeten wat ons griefde,
De kruisen achten als Bering
En kussen d'hand die ons vergoedde
Wel honderdmaal wat ons ontging.
0 kind, bid God dat Hij ons hoede!
E. P.

5i

GOLGOTHA.

II

IUISTERE wolken betrokken het luchtruim,
Hulden het kruishout in damp en in zwart.
't Sombere westen een vuurstreep betrok,
Werpend op 't schandhout haar gloeienden schijn...
Met naaglen de handen en voeten doorboord
Daar de Godmensch hong
En Hij stierf voor de zonden der menschen.
't Kruis stond in de rotsen gespijkerd, Omlaag
Woelde de draak. Bliksmende stralen van vuur
Schoot hij uit de oogen ; zijn sparrende muil spoog
Zwadder en vlammen en stinkenden koolsmook,
Hij kronkte den staart, trachtend den Heiland
Met de vlijmende tong
Te doorsteken en dieper to wonden.
Uit de wonden van handen en voeten en hoofd
Droppelen bloed op den kop van den heldraak
Als gloeiende sintelen kletsten ter veer.
En die duivel zich kronkelde en sissende kroop ;
Spuwende vuur, beet hij in rotsen en hout.
En de Godheid stierf
Op het schand ; ge bout voor de menschen.
En de Godheid stierf voor de menschen. Zij hief
Smeekende de oogen omhoog, wiji goddelik vocht
Sijpelde neér uit de wonden van 't hoofd, door
Dorens der puntige kroone geboord, die de wang
En het beenderig lijt stre.epten met bloed, bloed...
Haar werk was gedaan,
Sterven Zij ging voor de volken der aard'.
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Huilende duivelen vlogen, of to vergeefs
Knoegen aan rotsen en aarde, gehuld in
Wolken van vlammen en smoor. En de Heldraak
Knarste de tanden in stukken en brak de tong.
En wijl Hij machteloos 't Kruis wrong met den steert
Zuchtte de Heiland :
Het is volbracht... », boog 't hoofd en was dood.
't Hellegevaart' tuimelde neder in 't iiep
Van de kolken, verdreven door 't Engelenheir-.
Bliksems doorflitsten het zwartende luchtruim;
Donderen ratelden bij windengehuil,
Rotsen die borsten en baarden een vuurzee,
Met stinkenden smoor
En verzwolgen de tierende duivlen.
't Was het laatste gekamp N an het kwaad en het goed,
Van het zwart met het licht, van hemel en hel.
En de listige slang versmachtte in den kolk,
Met den koppe verplet door een Vrouw en Naar Zoon.
Christus verwon en de menschheid was vrij !
Hij stierf aan het Kruis !
't Bloed van een God dempte de zonde.
Antwerpen .

PIET VAN ASSCHE.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Vlaamsche Spraakkunst ten gebruike van het Middelbaar
en Normaal Onderwijs, door Am. JOOS ; 2 e uitgaaf. — Gent, drukkerij van A. Siffer, Hoogpoort 52 en 54. — Prijs fr. i,00.
De tweede uitgave verschilt in sommige punten nog al veel
van de eerste.
Die veranderingen werden ons ingegeven door studie en ondervinding, alsook door wi ) zen raad van ainbtgenooten en overheden;
wij meenen ze alle verbeteringen to mogen heeten.
Onze gang blijft dezelfde.
In het eerste de& onderzoeken wij de woorden op hun eigen,
buiten hunne betrekking met andere; wij hebben er drij hoofdstukken : i s" de verdeeling der woorden, 2 de hunne eigenschappen,
3de hunne vormveranderingen.
Zeker is de kennis der woorden en dezer eigenschappen het
grondstuk van heel de spraakkunst. Doch, is het niet even waar
dat de leerlingen die in het middelbaar en normaal onderwijs komen,
meest alien die kennis in het lager onderwijsjvoldoende opdeden?
Men blijve er dus met tang bij staan. Men make er geene geheugenoefening van : goed beg, ijpen is hier de groote zaak. Dan, bijna
alles hier is op alle talen toepasselijk : wie weet wat een Telf- •
standig naarnwoord, vat petal is, weet ook wat substantif, wat
nombre is. Waarom er dan voor iedere taal afzonderlijke, uitdrukkelijke lessen op gegeven I...
Meri kome zoo vroeg mogelijk tot het 3 de hoofdstuk, waarin
men bijzond?r steunen zal op de vormcn die in de gesprok'en taal
of niet Of verkeerd gebruikt worden.
In het tweede deel beschouwen \vij de woorden onder opzicht
hunner betrekkingen met malkander, of als deelen van den zin;
en losses voor ieder, waar 't nuttig of noodig is, de drij vragen
op : Waarin bestaat de betrekking of bediening? 2° Welke
woorden hebben die bediening? 3' In welken vorrn (en waar) staan
de woorden die zulke bediening hebben?
Een aanhangsel geeft de zinscheiding in den eenvoudigen zin,
die gansch op de bediening der woorden gesteund is,
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Van den eenvoudigen zin komen wij tot het derde deel, den
samengestelden zin, waar wij in 't kort onderzoeken i° welke
bediening ieder zin hebben kan, 2° hoe en waar ieder zin in staat,
en 3° of hij kan samengetrokKen of verkort worden.
Dan, na eenige nuttige regels op het maken van eenen goeden
volzin, waar Teel- veel belang aan te hechten is, geven wij de zinscheiding in den samengestelden zin, die weer heel en gansch op
de bediening van iederen zin gesteund is.
In het vierde deel geven wij de speiregels die soms voordeelig
zullen geraadpleegd worden, bijzonderlijk voor de woorden die
dienen aaneen geschi even te worden.
Het vijfde deel, het slot, op het verzoek van veel vrienden
ingelascht, bevat eene korte leer van afleidkunde.
De nota's die wij, bier en daar, onder aan de bladzijden zetten,
zullen dikwijls nuttig gelezen worden.
Tot groot gemak bijzonderlijk van den leerling, staan de weinig
belangrijke regels in kleine letter en zijn de gewichtigste door een
handje aangewezen.
Nog eens zeggen wij : missen is menschelijk, en erkentelijk
zullen wij alle verbetering aanveerden die men ons voor eene derde
uitgave aanwijzen zou.
AMAAT Joos.
Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters en Prozaschrijvers, door A. RUYTEN, leeraar te RDlduc en H. BARTELS, leeraar
te Roermond. — In i2 met 297 bl. Prijs fr. 2,60.
Deze bloemlezing, op goed papier en met schoone letter gedrukt,
bevat honderd en elf stukken en stukskens in verzen en proza.
Zij zijn tamelijk wel gekozen, en in klimmende orde gezet. ZuidNedei land i; er vertegenwoordigd — lets dat zeer aanbevelenswaardig is — door het Huzsje in de Duinen, van Rosalie Loveling; de Kapitein en ,Tijne Moeder, van K. L. Ledeganck ; het
Broerken, van Th. van Ryswyck ; eme Klucht van Filips den
Goeden, van J. David; mijne Grootn2oeder, van Pol de Mont; de
Konink en het Koninksken der Vogelen, van J.-B. Martens; de
Musch tusschen de Zangvogels, van S. Daems; het Geschenk vats
den Anne, van Virginie Loveling; het Vaderhuis, van Aug. Snieders ; Heimwee, van J.-M. Dautzenberg; de Grijsaard te Waterloo,
van Pr. van Duyze; Philips van Artevelde, van J. NiTuylsteke,
Fenelon en de Koe, van J.-Fr. Willems; de Vuurhoos, van D r R.
Snieders; Keirer Otto, van D. Claes ; de Vlinder, van F.-A. Robyns;
de Hoop, van Fr. Servatius Dirks; Godevaart van Bouillon voor
7erusalem, van J. Nolet de Brauwere van Steeland.
Zooals te zien is, zijn er no tal van Vlaamsche schrijvers
waarvan geen woordje gerept wordt, doch volgens mijne inlichtingen zullen zij in het tweede deel voorkomen.
Is er nu op deze bloemlezing niets of te wijzen? Ja. Waarom
geven de verzamelaars de jaren niet op, waarin hunne schrijvers
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geboren en gestorven zijn ? Waarom er de geboorteplaats niet
bijgevoegd? De titel; van de werken, waaruit zij geput hebben,
zouden achter seder stuk moeten komen, met aanduiding van drukker, jaartal en prijs. Waarom geene taal- en letterkundige aanmerkingen gegeven op betwistbare of min verstaanbare woorden,
vormen en uitdrukkingen, met , verwijzing naar goede bronnen ?
Stukken ter verge ijking aangewezen, in onderscheidene talen, zouden er ook niet mis:itaan hebben.
Onder den titel van elk stuk zou dienen de naam te staan
van de letterkundige soort, waartoe het behoort. Daarbij zou het
uiterst voordeelig zijn, telkens gij een stuk eener nieuwe letterkundige soort teg 'nkomt, onder . aan hat blad en Bens voor altijd,
de vereischten in 't kort uiteen te doen, wa,a-oan dit stuk moet
beantwoorden. Tevens zou ik de namen opgeven dergenen die,
rinds de vroegste tijden, in dit yak de beste vruchten hebben voortgebracht. Dit zou zeer nuttig zijn voor de leerlingen, en de bloemlezing zou merkelijk in weerde stijgen.
Het ware wenschelijk dat de verzamelaars, bij het bewerken
der volgende deelen, deze punten niet uit het oog verloren.
Wij rnogen deze Bloemlezing aanbevelen voor gevorderde
lagere scholen, avond- en zondagscholen, scholen voor voiwassenen
en middelbare scholen.
P. V. d. B.
Hamme.
— Onder den hamer ! Onder den titel : Collections scientifiques et artistiques formáes par feu Mr le Dr. .7.-A. Alberdingk
Thijm zijn vier catalogussen verschenen voor de openbare veiling,
welke te Amsterdam van 5 tot 14. April zal plaats hebben. Het
eerste gedeelte, le Monde Catholique, — bevat 757 nummers van
zeldzame of prachtige oude en nieuwe gravui en, meest portretten
van geestelijke personen ; vervolgens 769 nummers der Bibliotheek
betrekkelijk het wezen, de leer en de geschiedenis der Kerk, stichtende lectuur, christene kunst, enz.
De tweede catalogus bevat een aanzienlijk getal schriften over
genealogie, stedebeschrijvingen, zeden en gebruiken enz.
In de derde, toegewijd aan de letterkunde en hare geschiedenis,
bevindt zich eene afdeeling over « marchen », sagen, legenden,
liedjes, en over het algemeen de volksliteratuur.
De laatste catalogus bevat alles vat prof. Alberdingk Thijm
heeft bijeengebracht over geschiedenis, waarbij o. a. de zuidelijke
Nederlanden der 16e en 17e eeuw vertegenwoordigd zijn. De Kunst
vormt het slot.
Deze eenige verzameling, wezenlijk eene modelbibliotheek, ziet
men met leede oogen onder den hamer gebracht. Zoo wordt, in
enkele dagen, het streven, de zorg, opoffering en moeite van den
geleerde, gedurende gansch een leven te niet gedaan!

,
BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

309

Kon. VI. Academie. — Zitting van Februari. — De eerw.
beer Dr Gezelle wordt belast met het opmaken, voor het Jaarboek, van eene levensschets van Ignatius de Coussemaker, M r Micheels met die van Dr J. J. ten Kate. Kanunnik Daems stelt het
heruitgeven voor van de XVII° eeuwsche vertaling van Boetius'
de Consolatione philosophiae door Adr. De Buck.
In de maartzitting werd er gehandeld over de voorbereidende
werkinpen tot een Algemeen Nederlandsch technologisch Woordenboek, de Vlaamsche bibliographie van 183o tot 1870 en de Vaderlandsche Biographie van alle in Belgie geboren schrijvers. Belangrijke verslagen werden daaromtrent neergelegd door de heeren
Coopman en De Potter, verslagen welke in de Mededeelingen
opgenomen zullen worden. Die stukken bewijzen dat er reeds goed
en deugdelijk werk gemaakt is en dat men welhaast met die gewichtige uitgaven aanvang zal molten nemen.
LETTERKUNDIGE WEDSTRIMEN VOOR 1891. Eerste vraag.) Oudgermaansche Taalkunde. De geschiedenis van den infinitives in de
Oudgerrnaansche dialecten. — (Tweede vraag.) Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde. Welke is de rol, die in het middeleeuwsch
drama wordt toegewezen aan het booTe beginsel, onder den naam
van Lucifer, Satanas, Sinnekens enz. Wat zijn daarvan de algemeene en, in sommige werken, de bijzondere karaktertrekken ? —
(Derde vraag.) Nieuwere Taal en Letterkunde. PRUDENS VAN DUYSE
beoordeeld als taal- en letterkundige. — (Vierde vraag.) GeschiedeniS. De geschiedenis van het gebruik der Nederlandsche taal in
het lager, middelbaar en hooger onderwijs in Belgie, van i3o
tot heden. De schrijver zal de officieele oorkonden : wetten, koninklijke en ministerieele besluiten, omzendbrieven, programma's enz.
bekend maken, ontleden en des noods toelichten. — Burtengewone
Prijskamp voor 189o. Een gedicht ter gelegenheid van de 25 e verjaring der troonsbeklimming van Z. M. Leopold II.
VOORWAARDEN. — Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en niet to voren uitgegeven stukken aanvaard. De werken
moeten leesbaar in het Nederlandsch geschreven zijn.
De schrijver stelt zijnen naam op zijn opstel niet; hij voorziet
dit slechts van eene kenspreuk, welke hij, met opgave van zijnen
naam en woonplaats, in een gesloten briefje, dat dezelfde spreuk
tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste bepaling
niet, dan kan de prijs hem geweigerd worden.
Eene belooning van 600 franken, otwel een gouden gedenkpenning van gelijke waarde, zal gegeven worden aan den schrijver
van elk bekroond werk.
De mededingende handschriften over de vier eerste onderwerpen moeten ten huize van den bestendigen Secretaris (den beer
Fr, de Potter, Godshuizendreef, 29) vrachtvrij ingezonden zijn vOdr
den 1 Augustus 18qt., Het uiterste tijdstip voor het inzenden des
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gedichts is bepaald op 15 Juni 18go. De stukken, na den voorgeschreven dag ontvangen, of zulke, welker opstellers zich op
eenige manier zullen doen kennen, worden uitgesloten.
De Academie eischt voor de prozawerken de grootste nauwkeurigheid in de aanhalingen en vraagt uit lien hoofde dat de
mededingers de uitgaven, alsook de bladzijde der door hen aangehaalde boeken, zouden aanduiden. — Zij meent den mededingeren te moetenberichten dat al de handschriften, aan haar oordeel
onderworpen, als haar eigendom in hare archieven bewaard blijven,
en zij zich het recht voorbehoudt deze, in druk te geven.
Van de niet ter uitgave aangenomen stukken zullen de mededingers, te hunnen koste, een afschritt kunnen bekomen, mits
overeenkomst met den bestendi gen Secretaris.
Davidsfonds. — Binnen de 14 dagen na Paschen zullen de
provinciale afgevaardigden de leden van het Hoofdbestuur noemen;
Donderdag 8 Mei, om 12 ure, zal de algemeene jaarlijksche vergadering plaats hebben in de Hailen der Hoogeschool, te Leuven.
Eeregraf van Mgr Lambrecht. — Den 22 Maart heeft de
keurraad uitspraak gedaan in den prijskamp. Tien voortreffelijke
modellen waren ingezonden en het is de heer Remi Rooms,
die den eersten prijs behaald heeft; de tweede is gegeven ex cequo
aan M. Mathias Zens en aan den heer A. De Beule in samenwerking met M. H. Vaerwyck. Allen zijn ingezetenen van Gent.
Het bekroonde ontwerp verbeeldt eene tombe, waarop de overledene nedergestrckt ligt. Op den achtergrond staan drie groepen in
halfverheven beeldwerk : een kalvarieberg, waarvoor de H. Henricus neergeknield ; de plechtige intrede van den gestorven prelaat in
eene buitengemeente ; de Bisschop de kinderen zegenende. Alles is
overdekt met een rijken hemel en het geheel met zorg, zelfs met
gezochtheid afgewerkt, doet een effekt dat zeker prachtig en kunstvol
is, doch misschien te weinig monumentaaL Op zijn eigen genomen is dit
ontwerp onbetwistbaar een juweeltje, een meesterstukje in zijne soort.
Al de bezoekers der tentoonstelling schijnen de beslissing van
de Jury niet bij te treden; er zijn er die den voorkeur geven aan
het gewrocht van M. Zens dat hun breeder van opvatting en uitwerking schijnt. Mijns dunkens zouden die ontwerpen het eene
door het andere volledigd dienen te worden, en zouden zij, in alle
geval, door hunne al te ver gedreven afgewerktheid en ornementatie, die aan rijke reliquiekast)es doen denken, meer op hunne
plaats zijn in eene kleine gothieke k4e1 dan in eene ruime en door
hare sobere naaktheid statige en indrukwekkende hoofdkerk. Moesten
zij in koper gedreven worden om op een voetstuk tot pronkwerk
te dienen, het ware perfekt.
Vlaamsche belangen. — Coremans' voorstel, dat vroeg minstens twee vakken in het Nederlandsch te doen onderwijzen in
de Colleges en Athencea van Vlaamsch Belgid, is ongelukkiglijk
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ivetworpen. Onder geen opzicht deel ik in de grondwettelijke
scrupulen welke men doen gelden heeft, doch ik deel evenmin in
het misbaar dat in het Vlaamsche kamp hierover gemaakt wordt.
Certificaten hebben geene sanctie en zijn maar al te dikwijls
spiegels waarmede men leewerken verschalkt ; men kan die lessen
doen bestaan in eene bloote voorlezing, en honderd andere middelen gebruiken waardoor de letter der wet nageleefd wordt maar
geenszins de geest die alleen (even baart.
Is het gestemde waardoor de rechterlijke ambtenaars in Vlaamsch
Belgie door een examen het bewijs zullen ^noeten leveren onze
taal machtig te zijn, niet duizendmaal beter en doelmatiger...? En
als hetzelfde beginsel gestemd zal zijn voor de bestuurlijke beam bten,
en waarvan het Davidsfonds zijn platform maakt, zal de slag niet
half gewonnen zijn...? Door het feit zelve zal het desideratum van
Mr Coremans eene wezenlijkheid worden, want inzonderheid in
dezen tijd van concurrentie, zal , geen enkel gesticht zich durven
blootstellen de toekomst zijner kweekelingen in gevaar te brengen.
Dien troef zullen zij in hunne kaart niet willen missen, hun belang
is er ons een waarborg voor, en in plaats van eene onbeduidende
les te geven om der wille van een even onbeduidend bewijsschrift,
zullen zij grondig onze taal aanleeren om der wille van een gewichtig en noodzakelijk examen.
Het breeder amendement van het Gouvernement volledigd bij
de tweede stemming door dat van M r Nerinckx is de ontwikkeling
men uitbreiding van Coremans' voorstel. Dat is zoo waar dat indien
laatstgenoemde aanvaard was geweest \Nij nooit het voorstel van
Mr Helleputte zouden gehad hebben opvolgenlijk uitgedijd tot het
gewichtig artikel dat wij thans bezitten.
Alles is vatbaar voor verbetering, nooit heeft men te zweren
- bij het woord des meesters... Is het dan wijs, billijk en redelijk,
blind voor alle verbetering, ne varietur te houden aan het woord
van den meester enkel omdat de meester het zóo uitgesproken
heeft...? Eere aan wien eere toekomt, doch geen fetichisrne a. u. bl.
Katholieke Vlamingen opgepast, niet medegehuild met de
liberalen, want, wie weet indien er niet enkelen zijn die uw feti,chisme willen misbruiken voor partijbelang ? De ornzendbrief van
den Landdag van Brussel heeft mij onder dit betrek pijnlijk aan:gedaan; men maakte er immers grooten ophef van Buls en Janson
die toch bitter weinig verricht hebben voor onze zaak, en aan hem,
Mr Helleputte, die onze beste man geweest is in dat tornooi in de
Kamers, wijdt men eene enkele melding, terwij1 anderen die zich ook
-verdienstelijk gedragen hebben maar bloot onverlet gelaten werden.
In overdreven ijver en drift naar veel, de hen met de gouden
eieren niet gedood, want wij weten dat wij van eel: liberaal ministerie niets zouden bekomen.
Wezen wij krachtdadig zonder vermetel te zijn, en willen die
-welke een voorbeeld in anima vili onontbeerlijk achten, hetgeen
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toch nooit geen kwaad zou doen, nu reeds hunne operatie beginnen, dat zij het wagen in hunne eigene omschrijvingen waar sujecten
genoeg zijn in de drie Braden, en waar toch geene andere belangen in
gevaar zullen gebracht worden. Voor het uitwerksel zal het hetzelfde zijn en van lieverlede zal de medicamentatie hare heilzame
vruchten elders ook doen gevoelen.
Over deze netelige vraagpunten is er in den loop der verleden
maand een voortreffelijk artikel verschenen in Het Land : « Wij
kunnen u missen », artikel vol waarheid alhoewel het seffens door
eenen anderen opsteller tegengesproken is geweest. Wij bevelen het
aan de ernstige aandacht onzer Katholieke Vlaamsche vrienden, alsmede de reeks uitmuntende studien over hetzelfde onderwerp in
Het Fondsenblad geschreven. Grondig en gepast en zondt- br eenen onzereischen los te laten, toetsen zij den staat der Vlaamsche beweging
aan het gezond oordeel, de waarheid en de wezenlijkheid.
F.
— Het verbond der Vl. Grievencomiteiten wenscht eenen prijskamp uitteschrijven voor eene studie over de noodige hervorming
van het Belgisch militair rechtwezen, doch over geene hulpmiddelen beschikkende doet het eenen oproep tot het inzenden van
gelden tot dat Joel bestemd. Wij kunnen niet dringend genoeg
onze lezers aanzetten dien oproep te beantwoorden zij zenden dus
hunne jonst voor i5 april e. k. hetzij aan M. F. Reinhard,
Debonnestraat 19, St. jans-MolenbeeK, hetzij aan M. L. De Veen,
Coenraetstraat 20, St. Gilles (Brussel).
t Mgr. de Haerne. — Den 22 Maart oveileed te St. Joostten-Oode Mgr. Desideer-Pieter-Antoon de Haerne, doctor in godgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren, huispreleat van Z. H. den Paus,
eerekanunnik der hoofdkerk van Brugge. oudlid van het Nationaal
Congres en lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers.
Deze a l gemeen geachte man was te leper 'geboren in het jaar
1804. Door het arrondissement Roeselare bij het Nationaal Congres
en nadien door het arrondissement Kortrijk naar de Kamer gezonden, bewees hij het Vaderland in het algemeen en de Katholieke
zaak, ook de Vlaamsche Beweging, uitstekende diensten. In elke
gelegenheid koos hij partij voor het Vlaamsche taalrecht, bestudeerde den oorsprong onzer spraak en ging hare verwartschap met
de noordsche talen ijverig na. Onder zijne schriften hierover noemen
wij Verwantschap van het Vlaamsch met het Neder-Schotsch, en de
ye! handeling in 188o verschenen in Het Katholiek Onderwijs en geti-teld : De Keltische tongvallen in verband met de Nederduitsche taal.
Vergeten wil niet, dat Mgr. de Haerne, de pansche wereld
door, aangeschreven staat als een der vernuftigste en verdienstrijkste
opvoedkundigen met betrekking tot de blinden en dootstommen,
wier droevig lot hem bijzonder aan • het harte lag. Verscheidene
werken, over dat onderwerp door hem geschreven, werden niet
alleen ten onzent ten hoogste gewaardeerd, maar ook in Engeland,,
Dukschland en Amerika,' waar zij de eer der vertaling genoten.
De regeering, de ongemeene diensten van den nederigen, liefdadigen man willende erkennen, heeft de kosten zijner begrafenis,
welke bijzonder plechtig geweest, ten laste van den Staat gebracht.
Zijn aandenken blijve in eere !
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ET een enkel woord wensch ik te antvvoorden
op hetgeen door den Heer ' Stallaert is ingebracht tegen mijne Critiek in Noord en Zuid,
XI I, afl. 6.
In de eerste plaats verwondert het mij zeer, dat Gij,
Heer S., uw antwooi d niet hebt geplaatst in Noord
Zuid (i). De lezers zouden er dan beter een oordeel
over kunnen vellen in hoeverre het U is gelukt mij
te weerleggen. De meesten zullen het nu niet lezen en
de lezers van het Belfort, onbekend met mijne Critiek,
kunnen moeilijk U w antwoord naar waarde schatten.
Ik zelf heb mij in mijne overtuiging ook thans weder
versterkt gezien, dat Gij niet op de hoogte zijt der
Middeleeuwsche taaistudie, maar wel veel groote woorden
kunt gebruiken om uwe onkunde te verhelen, den argeloozen lezer te verschalken en de waarheid gedeeltelijk
te verbergen. Voordat ik dit zal aantoonen wensch ik
hier uitdrukkelijk te verklaren, dat mijne Critiek geenszins ten doel had de Vlaamsche Academie in minachting te brengen, en dat ik evenmin als 0 versch bijgetreden
bondgenoot van zeker consortium » der Academie een
smet heb willen aanwrijven. Mijn eenig doel is geweest
Naar „ste waarschuwen, dat zij niet op dien weg voort

(1) De Redactie van dit Tijdschrift deelt mij mede, dat we!
een overdruk van het Belfort is ontvangen, met het verzoek dien
over te nemen, doch daarmede is nog niet verklaard, waarom het
antwoord eerst in het Belfort werd geplaatst.
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moest gaan met haren zoo loffelificen arbeid. 1k heb
dan ook in mijne inleiding gezegd, dat de Vlaamsche
Academie rechtmatige aanspraak had op onze dankbaarheid voor de uitgave van dit gedicht. De wifre
waarop het is uitgegeven heeft de critiek uitgelokt en
die ging U persoonlijk aan.
Uit uw antwoord is me gebleken, dat Gij de
zonderlinge meening zijt toegedaan, dat « de lettervruchten der middeleeuwen inzonderheid en bovenal
voor alle geletterde en weet- en leeslustige taalminnaars
moeten verstaanbaar gemaakt worden ». Ik voor mij
geloof daarentegen, dat de gedenkstukken onzer voorvaderen geen lectuur zijn voor weet- en leeslustige
taalminnaars, doch alleen voor hen zijn bestemd, die
de oude letterkunde als wetenschap beoefenen en de
taal der middeleeuwen verstaan. Wil men de middeleeuwsche werken voor Jan en alleman verstaanbaar
maken, laat men het dan doen zooals het door
J. A. Alberdingk-Thijm zoo voortreffelijk is gedaan in
zijne uitgave der Karolingsche Verhalen. De wijze waarop
de Heer S. dit Joel tracht te bereiken is vrij zonderling.
Hij heeft n. 1. eenige woorden een « weinigje gewijzigd »,
zooals ionvrouwe tot ioncvrouwe, hie tot hi, hafslaen
tot afslaen; ousten tot outsten ; het relat, de tot die,
opdat de gewone lezer niet zou dubben!
Maar waarom verklaart Gij dan niet veel liever
zoovele weinig bekende en enkele tot nu toe geheel
onbekende woorden, die de gewone lezer onmogelijk
kan verstaan of begrijpen ?, Dit zou ten minste nog
senig nut hebben gehad, afgezien van de vele syntaxische moeilijkheden, die er nog voor hem overblijven.
De Heer S. heeft bovendien nog de eigenaardigheid om die plaatsen en uitdrukkingen, die volgens
onze hedendaagsche spraakkunst niet logisch zijn, voor
cacographie te houden, alsof onze voorouders zich in
de spraakkunst in eene regelmaat konden verheugen,
« die zelfs thans nog, ondanks alle hulpmiddelen van
taalstudie en onderwijs, een hersenschim blijft ! » Doch
ter zake.
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Van de meer dan vijiftig plaatsen, die ik heb
besproken, tracht Gij ongeveer acht en twintig te weerleggen , ten minste Gij babbelt er wat over. De overige
worden stilzwijgend door U voorbijgegaan. De lezers van
Het Bel fort dienen dit te weten tot juiste beoordeeling
van Uw antwoord. Het was zeker veiliger voor U
aldus te handelen, daar hun uit vele door. U niet ter
sprake gebrachte plaatsen zou blijken, dat er nog al wat
aan Uwe kennis van het Middelnederlandsch ontbreekt,
getuige de schromelijk slechte interpunctie, waardoor
geheele stukken onverstaanbaar zijn geworden, het wkw.
gescapen (!), ie toeivart, eygen, sablant, enz. Dat Gij
den tekst niet goed hebt gelezen, bewijst zeker wel het
onbesproken laten van inloephede, scoet, rincleeren, verdelven, die ik alle heb moeten veranderen, en waarover
Gij thans het stilzwijgen bewaart.
Dit is echter nog niets bij hetgeen ik thans kan
mededeelen. Met machtiging van den Heer Ruelens,
ben ik in de gelegenheid geweest het hs. te lezen, ten
einde mij van de waarheid. uwer bewering, dat uwe
uitgaaf alle de woorden weerspiegelt, alle de vormen,
die in het Cheltenhernsch hawischrift geboekt staan,
niet minder, niets meer, te overtuigen. Welnu, waarde
Heer, het spijt me voor U, doch ik moet U mededeelen, dat Gij op niet mind,n- dan acht en veertig
plaatsen niet goed hebt gelezen en het bock dus Lang
niet zoo getrouw het hs. weei'spiegelt als Gij den lezers
wijs wilt maken. Om U te overtuigen zal ik de lezingen
van het hs. opgeven naast die van den tekst. 151 t. als,
hs. alse; 220 t. eene, hs. ene; 552 t. went, hs. ivaent
en niet zooals door U onder aan de bladzijde wordt
vermeld want; 555 t. dat haer niet en sal ontvechten,
hs. dat haer en sal ontvechten; 567 t. Die knape,
die ghi h. u. s., hs. die knape, lien ghi h. u. s.;
574 t. waert, hs. waer en niet, zooals door U wordt
opgegeven ws ; 658 t. sinen knape, hs. sine knape;
729 t. groet, hs. goet; 7 97 t. stoet, hs. scoet; 853
t. aen haer vernarn, hs. an h. v.; 1094 t. sire nature,
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hs. 'sine nature; 1192 t. Wat hebdi de vrouwe sprac
here, hs. wat hebdi vrouwe sprac de here; 1284 t. Dat
men, hs. dat ment; 1611 t. alien den lieden, hs. alle
den lieden ; 1672 t. mi meer, hs. mi eer ; 1696 t.
hs. wilter; 1817 t. huwen ende trouwen, hs.
huwen entrouwen; 2036 t. vuul, hs. vul; 2086 t. u
emper, hs. vemper; 2174 t. haer sceen also, hs. hersten
(d. rusten) alse; 2269 t. goet, hs. goot; 2298 t. niemene,
hs. nemme en niet, zooals door U is opgegeven nemine;
2358 t. gierich, hs. gierech; 2364 t. al hare gedachte,
hs. al haer gedachte; 2716 t. te nacht, hs. de nacht;
2798 t. guet, hs. groet; 2827 t. licht, hs. /ycht;;2909
t. wie, hs. wi; 2994 t. so, hs. Si; 3465 t. sparken,
hs. sparken, terwijl door U wordt opgegeven spaken;
3568 t. biddic, hs. bidic; 3592 t. ghi ne dorvet niet,
hs. ghi ne dorvet niet sorgen; 3709 t. wart, hs.
waer; 3797 t. ane haer, hs. ane hare; 3817 t. versach,
hs. verscach; 3848 t. goede, hs. goeden; 3891 t. hent,
hs. hevt; 3957 t. dus mach hi hopes, hs. dies m. h. h.;
3975 t. es, hs. est; 4031 t. brenget, hs. bringet; 4059
t. niemaren, hs. nimaren; 4086 t. houden, hs. houder;
4134 t. troost, hs. troest; 4223 t. eest, hs. eest en
niet, zooals door U is opgegeven es; 4233 t. nemme,
hs. /wanner; 4239 t. gereet, hs. ghereet; 4312 t.
ophouden, hs. ophoude; 4366 t. n2eestre, hs. meestren.
Uit deze opgave zal blijken, hoe de .Meer Stallaert
woorden en woordvormen in den tekst heeft gebracht,
die niet in het handschrtt staan, ja Telfs in een vets
(3592) kalm het rijn2woord heeft weggelaten.
Dat zulk eene uitgave niet vertrouwbaar is, zal
ieder begrijpen. Een diplomatisch uitgegeven hs. vereischt meerdere zorg, dan Gij er aan hebt besteed, en
de lof, lien Gij zelf over Uw werk verkondigt, verliest
dan ook niet weinig van zijne waarde.
Th.ans zal ik overgaan tot het beantwoorden van
hetgeen door U over den tekst meer in het bijzonder
te uwer verdediging is aangevoerd.
Waar in piaats van ionvrouwe door U ioncvrouwe
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is gedrukt, en de eerste vorm voor eene cacographie
wordt gehouden, daar maak ik U opmerkzaam op het
hedendaagsche kermis, Fransch, kerspel, norsch, enz.
enz. voor kerkmis, Franksch, kerkspel, norksch. Zou U
nu deze vormen weder willen invoeren en de andere
als cacographie veroordeelen ? Indien Gij bovendien dergelijke woorden tot hunne oorspronkelijke gedaante
wilt terugbrengen, halt Gij dit dan ook overal moeten
doen, en geen vormen als ongoet, onberen, ondecken,
ondoen, voor ontgoet, enz., avenstonde, 1niere, dom,
8awi, gere, enz. enz. moeten laten staan.
Dat gij den vorm apel in appel zoudt willen veranderen, heb ik afgekeurd, daar apel geed recht van
bestaan heeft, blijkens de plaats uit het Wdb. en uit
die uit de proza-bewerking van den Reinaert, als ook
uit het Angs. apuldr, het Friesche aeple, het Oudnoorsch
apaldr,-en den naam van het dorp Apeldoorn en Apeltern.
Keurt gij dezen vorm af, dan moet Gij dit eveneens doen
bij jamer naast jammer ; scotele naast scottele; dropel
naast droppel; Doter naast boiler; moder naast modder;
enz. Uwe meening verder dat het rijm stapel : appel
hier beter zou zijn dan stapel : apel, omdat de dichter
zich niet veel aan het rijm laat gelegen liggen, is te
dwaas om er over te spreken. Dat door mij de vorm
hie wordt goedgekeurd, verwondert U en Gij noemt
ook dezen vorm cacographie, doch vergeet daarbij, dat
hij volkomen beantwoordt aan het Oudnederfrankische
hie en behalve in dit gedicht en op de in het Mnl.
Wdb. genoemde plaatsen o. a. nog voorkomt zoowel
in als buiten het rijm : Rein. 55o, Val. 9085 ; Rose
6323; Sp. IT-46-98; HP-36-18; III 2-3o-19 ; Torec 2613;
enz. Gij moogt nu hi veranderen in hie orn de onwetendheid der weet- en leeslustige taalminnaars te gemoet te
komen, doch dit wooed geen recht van bestaan weigeren
of het als cacographie veroordeelen. Ook wijs ik U
nog op het tallooze malen voorkomende sie, n2ie, die,
wie, ghie voor si, mi, di, wi, ghi. Ik maak den lezer
hier opmerkzaam op vs. 2909 waar de beer S. de

318

VAN DEN VII VROEDEN VAN BINNEN ROME.

lezing van het hs. /Pi verandert in wie! Hoe kan men
iets overeen brengen met het bovenstaande?
In vs. 602 wordt door U het in het hs. voorkomende
meest veranderd in ;neer, omdat Gib zulk een gebrabbel
niet kunt lijden. Eene fraaie verdediging! Wie geeft
U hier het recht Uwe denkwijze op te dringen aan
onze voorouders? Meent Ge dan werkelijk dat de middeleeuwen dezelfde spraakkunst hadden als wij, zich
even logisch uitdrukten, als Gij het zoudt wenschen tedoen?
In mijne critiek wees ik U reeds op verschillende
plaatsen waar comparatief en superlatief en omgekeerd
worden verwisseld en verzond ik U mar de zeer
belangrijke aanteekening van Prof. Franck op den
Alexander bl. 420 en naar het Mal. Wdb. II, 52,
waar nog twaalf voorbeelden van dit zelfde verschijnsel
worden aangehaald. Genoeg om te bewijzen, dat Gij
niet het recht hebt hier verandering in den tekst te
brengen. Hoe moet men verklaren, dat Gij die bierdergelijk « gebrabbel » niet knot lijden in vs. 616
(hi) werrede langer een luttelkijn dan hi geacht hadde te doene ; en vs. 1312 (hi) dede maken een decsel
ginc van borde te borde, niet hetzelfde uitroept, terwijl
toch logisch in den eersten zin de ontkenning en in
den tweeden het pron. rel. ontbreekt?
Dat de vorm horn door mij wordt verdedigd, berust
hierop, dat deze behalve natuurlijk in het Limburgsch
dialect ook voorkornt als home (: vrome) in Sp. III,
84, 59; 1 7 , 74, 2; en wisseling van e en o voor dd
m ook wordt aangetroffen in nowner voor nemrner ;
compel voor rempel; en in ivasom, lancsom, onwoensom, boechsom, vreedsem voor wasem, lancsem, onwoensem, boechsem, vreedsem (zie v. Felten bl. 56), en in
het ook in de Seven Vroeden voorkomende boesom
voor boesem (vs. 905).
Bij Uw in vs. 1 786 gemaakte opmerking, n. I.
dat door U achter icker, tusschen haakjes ickse is
geplaatst, alsof dit diende tot verduidelijking, zegt Gij
zoo
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slechts de halve waarheid. Gij vergeet (?) te vermelden,
dat door U achter ickse een vraagteeken is geplaatst
aldus : Noch en wille icker (ick se ?) niet ontbaren.
leder zal bier uit op maken, dat Gij zelf dubt over
icker. Waartoe anders dit vraagteeken? Door zoo de
zaak voor te stellen als Gij doet, heeft het alien schijn,
alsof Gij de lezers van Het Be?fort wilt bedotten.
Waarom de in die is veranderd, ,is me, na Uw* e
verklaring aangaande Uw doel, waarmede Gij den
tekst hebt uitgegeven, verklaarbaar. Toch meen ik hier
te moeten opmerken, dat Uwe overhaaste bereidwilligheid jegens deftige Hollandsche taalkundigen, U geen
vrijbrief geeft om fouten te maken.
Dat het in vs. 2595 weglaten van in uwen weet- en
leeslustigen lezers den tekst veel duidelijker zal hebben
gemaakt, betwijfel ik zeer. Zij zullen inne werden wel evenmin begrepen hebben als in inne werden. Dat Gij in eene
oorkonde nog nooit de uitdr. in inne wesen hebt aangetroffen, bewijst niets tegen haar goed recht van bestaan,
daar zij, zooals Gij weet, in den Lsp. voorkomt. De uitdr.
in inne hebben, die Gij mij laat zeggen, is niet door
mij vermeld, doch het product van Uwe verbeelding.
Inne werden is Hoogduitsch en is nog slechts op vier
plaatsen aangetroffen. De echt Nederl. uitdrukking is
in inne werden. Zie Taal en Letterbode 1, 8.
Dat er tusschen vs. 2184 en 2186 een vers ontbreekt,
behoefde ik niet te melden, daar dit reeds door U in
den tekst was gedaan. lk deed dit aileen, waar di t
door U was verzuinid.
Met de verklaring van de uitdr. een ridende manenscijn, als een maneschijn, waarbij men kan rijden,
schijnt Gij geen vrede te hebben.
Nu, daar kan ik al heel weinig aan doen, na al
hetgeen ik U, naar aanleiding van Uw vraagteeken
achter ridende aangaande dergelijke uitdrukkingen heb
medegedeeld. Bovendien verwijs ik U thans nog naar
Sprachgebrauch and Sprachrichtigkeit iin Deutsche n
von K. G. Andresen, bl. 112. (Ftinfte Auflage). Da t
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Gij echter een gedeelte van mijn betoog bier uit zijn
verband gerukt den lezers van dit tijdschrift voortegt,
pleit niet voor Uwe eerlijkheid.
Bij wel na (vs. 271o) stelt Gij de zaak ook scheef
voor. Gij hebt in het glossariurn gedrukt : na (nabij),
met verwi:ning naar dit vers : « Bedi waes is wel na
doet, » dat dus volgens Uwe verklaring moet beteekenen « Daarom was ik wel nabij flood._ » Ik beweerde
dat dit onzin was en zeide dat wel na te zamen bijna
in het Mnl. beteekent, welke beteekenis bier de eenig
ware en goede is. Zoo is de juiste toedracht. flan de
lezers thans om over Uw antwoord te oordeelen.
Over vs. 2798 en de verandering van guet en groet
behoef ik niet meer te spreken, daar gebleken is, dat
Gij bier niet- goed hebt gelezen.
Wat door U wordt opgemerkt aangaande vs. 3148
bewijst niets tegen het door mij beweerde. In de
middeleeuwen was zulk eene constructie geenszins onvolledig, gelijk ik U door eenige voorbeelden aantoonde.
Bovendien verwijs ik U thans nogmaals naar Tekstcritiek 21, en naar Rein. 1404; Parth. 7558; 7878;
H. d. Reim 168; 359; 5 70; Segh. 4217; 11002; Lsp.
III, 3, 263, en naar het Mnl. Wdb. III, kol. 42o,
alwaar behalve deze plaats nog acht en twintig andere
worden aangehaald, waar zich hetzeAfdê verschijnsel
voordoet, waaruit Gij kunt zien , hoe gewoon deze
constructie in de middeleeuwen is en dat Gij derhalve
ook bier geen recht hebt dit maar cacographie te noemen,
omdat het niet overeenkotnt met onze tegenwoordige
NNijze van uitdrukken.
Evenzoo is het gesteld met 'Uwe volgende opmerking,
waar Gij dan hi in dan dat hi zoudt willen verand3ren.
ja, thans zouden wij ons zoo uitdrukken, dock in de
middeleeuwen deed men dat niet zoo. Gij verknoeit bier
bovendien opzettelijk mijne woorden door mij te laten
zeggen dat er eenige voorbeelden zijn van het weglaten
van dat.
Neen, ik heb gezegd dat gewoonljk na dan het voegw.

VAN DEN VII VROEDEN VAN BINNEN ROME. 321

dat wegblijft en U verwezen naar het Mnl. Wdb. en
naar Franck in Alexander bl. 404, die er bovendien op
wijst, dat deze constructie in het Mhd. ook lang niet
, ongewoon is. Van eene « zalige vindingrijke cacographie »
is dus ook bier geen sprake.
Dat sont eene drukfout is, wil ik wel gelooven,
gedachtig aan Uwe overhaaste bereidwilligheid. Niet
gaarne zou ik evenwel onderschrijven wat vender door
U aangaande dit vers in het midden wordt gebracht.
Dat de vorm sent bier imperfectum zou moeten
zijn, meen ik te moeten betwijfelen. De tegenwoordige
syntaxis zou dit vereischen, doch in de middeleeuwen
, dacht men zoo logisch niet. Me dunkt dat Gij, die
reeds meer dan veertig jaren U ophoudt met de taal
,onzer voorouders, dit wel eens zoudt hebben opgemerkt.
1k zou U voor dit feit kunnen verwezen naar mijne
Syntaxis § 478, doch daar Gij die niet al te best schijnt
te vertrou wen, verzend ik U liever naar een artikel
van Prof. Verdam in het Tijdschrift voor Nederl. Taal
en Lettk. IV, bl. 204. Aldaar wordt op de hier voorkomende constructie gewezen n. 1. op het verbinden
van een praes. historicum met een praetentum in een
repel of in een zin, en worden twaalf voorbeelden uit
gedeelten van slechts twee werken (Sp. Hist. en Torec)
aangehaald. Ook imperfectum en perfectum komen herhaaldelijk verbonden in een zelfden zin voor. (I)
Hetzelfde geldt van de in vs. 1117 voorkomende

(I) Indien men den p eer S. zou willen gelooven, dan komt
deze constructie ook in ons gedicht voor vs. 5o1 : Si wranc haer
,hande ende sleet haer haer. De uitgever verklaart namehjk sleet
als beteekenende slaat (!) (zie het gloss. i. v. slaen), en volgens
deze verklaring zouden we dus ook hier zulk een geval aan-treffen Jammer echter, dat dit geheel onjuW is, daar sleet het
imperfectum is van sliten uittrekken, scheuren). Vgl. Flor. 1586 :
Haer hande wringen ende sliten haer haer; vs. 2283: Si sleet
haer haer ende wranc haer hande en Oudemans VI, bl. 333.
Men wachte zich ook voor een znw. hoechede, dat in vs. 575
zou voorkornen. Dat zoo geen zin geven. We hebben hier te
doen met het onpers. wkw. mi hoget of in den zin van mij
lust Of in dien van ik herinner ;raj.
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constructie, die in het Mhd. tamelijk gewoon is en blijkens
de door mij aangehaalde plaatsen, ook bij ons niet
onbekend. Uw uitroep : « Zie nogmaals zijne syntaxis )),
had achterwege kunnen blijven, als te veel eer voor mij.
In rnijne Syntaxis is dit geval niet besproken.
Het schijnt, dat de Heer S. nu en dan ook wat
onbegrijpelijk is. Over de waarde van het gedicht sprekende zeide ik, dat er eenige tot nu toe onbekendewoorden worden in aangetroffen, alsook eenige, waarvan nog maar weinig bewijsplaatsen zijn gevonden.
En nu haalt de Heer S. eenige dier woorden aan, die
noch meer verklaring noch meer bewijsplaatsen behoe-ven. Doch, waarde Heer, hierover heb ik niet gesproken. Alleen zeide ik, dat er nog weinig plaatsen
van waren, loch over de ineerdere verklaring of over
het noodig Tijn van meer bewijsplaatsen heb ik niet
gerept.
Uwe verbazing over hetgeen ik achter mellen
drukte nl. zoo de lezing ten' minste goed is, is onnoo-dig, gelijk blijkt uit de boven genoemde plaatsen,
waar Gij met goed hebt gelezen. Onmogelijk was het
dus niet, dat dit ook hier was geschied. Ik ben U
evenwel dank verschuldigd voor de. bewijsplaatsen van
dit_ woord.
Aan het slot van zijn antwoord spreekt de Heer Stallaert nog over zijn Glossarium en roept op eene aandoenlijke wijze allerlei autoriteiten op, om de deugdelijkheid van
dat werk te betoogen. En waarom? Omdat ik uit de 6 e afi.
eene plaats aanhaalde, ten bewijze, dat de uitgever het Mnl.
niet goed verstaat. Meer dan die eene had ik niet
noodig, daar zij overtuigend genoeg was. Ook hierover
heeft de Heer Stallaert wijselijk het stilzwijgen bewaard.
De VII de aft levert ons nog veel sterker bewijs voor
deze mijne bewering op. Ziehier wat de uitgever ons
mededeelt. Op hi. 564, kol. Ii staat het volgende artikel :
Hasen, zn. nw. Hazen, fr. lievres. Hooge- of nederhasen.

« Wij hebben de bet. deter slechts in 6en plakkaat
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op de jacht voorkomende woorden, niet kunnen achterhalen. De in het jachtwezen zeer ervarene schrijvers
van La maison de chasse des ducs de Brabant gewagen
er niet van.
(( Soo wat man hooge- oft nederhazen vanghet
mit gaerne, die verbeurt tsestich royalen, enz. »
Wat moet men nu wel van zoo iets zeggen? Dat
Gij dit woord nergens hebt kunnen achterhalen, wil
ik gaarne gelooven. Niemand zou zulke hazen ook
trachten op te sporen, tenzij een beunhaas. Indien
eenvoudig door U wordt gelezen : soo wat man hooge
oft neder hasen vanghet, enz., dan is de zin duidelijk
genoeg. Hij beteekent alsdan : Welke man ook, van
hooge of van lage geboorte, hazen vangt, enz.
Dat ik een glossarium, waarin zoo jets voorkomt,
niet hoog kan schatten, zal U nu zeker wel willen
gelooven. Ik ben U dankbaar voor de vermelding der
door U gevonden woorden en uitdrukkingen, doch de
wijze, waarop Gij de stof bewerkt, laat mijns inziens
nog al wat te wenschen over.
Ten slotte zij het mij veroorloofd nog iets toe te
voegen aan bet in Noord en Zuid vermelde aangaande
eenige in dit gedicht merkwaardige plaatsen. Destijds
kon ik een werkwoord cotten niet aanwijzen, wel coten.
Bij mijne lectuur van de werken uit de 16 e eeuw vond
ik nu onlangs de volgende plaatsen in een werk, getiteld :
Het Beclach van Joncheer Jan van Hembyse (Bibliophilen IV). Het stuk is van denzelfden inhoud als het
in Bibliophilen VII. De plaatsen zijn te vindeh bl. 6 :
Subtyllyck moesten sy buyten de poorten trotten, al de
reste meende ick soo wel te cotten. bl. 26 : Adieu
Pamele, die ick hebbe doen trotten, maer en conste
ick doen cotten Snoeck en Jaqueloot.
Een bewijsplaats voor het werkw. wrempen vond
ik in de Refereynen. Int Vroede, op de Vraghe, wat
dier ter waerelt meest fortse verwint, enz. Vertooght
binnen Ghendt by de XIX cameren van Rhetorycken
aldaer comparerende den XX in April M. D. neghen
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ende dertigh. Wij lezen aldaar bl. 164 de klacht van
van een niet verhoorden minnaar
Tes al verloren liefde ghedreghen,
Hoe zeere datmer es toe gheneghen.
Men werdt al wrempende al zijn iueght quyte!

Amsterdam.

F. A.

STOETT.

VAN DE TAAL EN DE LETTERKUNDE DER
NOORDMANNEN.

N de aflevering van Februari verscheen, onder
bovenstaand hoofdschrift, een opstel van aan
J de monding der Mdlar ingezonden. Zeker is
1
het zeer lofwaardig, dat in den vreemde, onze stamgenooten hunne moedertaal gedeiiken en deze beoefenen; maar wanneer hunne schriften onnauwkeurigheden behelzen, die den oningewijde verkeerde
ged3chten over taken en toestanden doen opvatten,
dan is het ook plicht, om der waarheid wine en tot
bevordering der wetenschap, deze te wederleggen.
Hadde de schrijver bij zijn onderwerp gebleven,
ons een of ander puikstuk der Oud-Noordsche letterkunde voorgebracht, met de noodige toelichting over
taal en vorm, stellig, Beene bijdrage zou den lezer
van dit tijdschrift meer welkom geweest zijn. Edoch,
zijne sprongen van de hak op den tak, hebben geen
ander doel dan ons te overtuigen, dat Vlamingen
en Noren broeders zijn van heelen bedde. Ja, zij
zijn aan ons verwant en ik geef toe, dat in den
voorhistorischen tijd, onze oudjes met hen, ergens
aan het Himalayagebergte, zeer vriendschappelijk uit
een en denzelfden schedel, het kralende blood van een
offerschimmel hebben gedronken; maar dat Vlamingen, Zweden, Wenden (sic) en Gothen, arm aan arm,
rechtstreeks uit Azie gekomen zijn; zie, dat is een
dier zonderlinge, hersenschimmige denkbeelden, waar-
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van Goropius Becanus destijds het monopolie had.
Zonder den gewraakten tekst aan
Ter zake.
te halen, ga ik stap voor stap den schrijver volgen.
In de vroegste tijden spraken de Noordmannen
een en dezelfde taal, het Oud-Noordsch. Door den
invloed van Gothen, Angel-Saksen, e. a., werd deze
taal van lieverlede gewijzigd, zoo dat zij in de
IXde eeuw uit twee onderscheidene twijgen bestond
het Noorweegsch en het Zweedsch-Deensch.
Noorweegsche uitwijkelingen bevolkten IJsland
op het einde der IXde eeuw en daar, afgezonderd
van den vreemcle, werd het Noorweegsch zuiver
bewaard, terwijl op het vasteland de taal mer en
meer verbasterde. Toen de Brij noorderrijken onder
den Deenschen schepter kwamen, werd het Deensch
de taal der verbondene staten en Noorweegsch,
Zweedsch en Deensch, onder den algemeenen naam
van « Dansk tunga » genoemd. Op IJsland echter,
had het Noorweegsch den naam van IJslandsch
verworven. Het IJslandsch is dus de stam niet der
Noordsche talen, maar slechts de krachtigste twijg
van het Oud-Noordsch en deze taal is een tak
van den Germaanschen stam, waarvan alle takken
en twijgen, noodwendig zeer nauw verwant zijn.
Geene woorden zijn meer geschikt om dit te
doen uitkomen, dan de namen onzer lichaamsdeelen.
Immers, van in de vroegste tijden heeft de mensch
de noodzakelijkheid gevoeld, zijne ledematen met een
hun eigen naam te noemen. Bij de Germaansche
volkeren, zijn deze woorden dan ook meestendeels
algemeen Germaansch: wat uit het volgende lijstje
blijken zal.
Nech'ilandsch. Hoogduitsch. Engelsch. Deensch. Zweedsch. Yslandsch.

arm,
been,
bulk,
hals,

arm,
bein,
baiich,
hals,

arm,
bone,
pouch,
halse,

arm, arm,
been, ben,
buk,
bug,
hals,
hals,

armr.
bein.
bukr.
hals.
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hand,
ho9fd,
kin,
mond,
neus,
oog,
rug,
tong,
voet,
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hand, hand,
haand, hand, 116 rid.
hanpt, head (t), hovel, hufvud, hbfuth.
kind, kind,
kinn,
chin,
kinn.(2)
mAnd, mouth(3) mund, munn, munnr.
ncese, nasa,
nase,
nose,
nos.
auge, eye,
oye,
Oga,
auga.
racken, ridge,
rug,
rygg, , hriggur.
zimge, tongue, tunge, tunga, thungr.
filsz,
fat,
foot,
fod,
fotur.

Het is voldoende een oogslag op deze voorbeelden te werpen, am overtuigd te zijn, dat elk
woord dezer reeks, in al de aangehaalde talen, uit
eenen wortel gesproten is, die in de onderscheidene
spraken eigenaardig ontwikkelde, Tevens ziet men
ook, dat het Nederlandsch al niet meer aan het
Ijslandsch gelijkt, dan .de overige GermaAnsche talen
en daarom dacht ik deze kleine vergelijkingstabel
te moeten mededeelen.
Welke ontdekking! Met de Edda in de hand,
verklaart de schrij ver eenige Vlaamsche plaatsnamen,
die anders nooit konden uitgelegd worden. Hij vindt
er ook de getuigenis in : « dat de Asas ofte A.ziatische uitwijkelingen, op hunne wandelingen door
Europa, de Vlamingen in het land der Menapiers
hebben achtergelaten; benevens de Gothen te Gothem,
de Zweders te Zweveghem, de Wandalen of Wenden
te Wanneghem; » verder, « dat de namen Ooteghem,
Avelghem en Anseghem, gedenkteekens zijn van
de heidensche leer onzer vaderen » (4).

(I) Saks. heafd, waarvan Eng. head, met uitstooting der f, als
bij ons dialectisch hood. Ook het Friesch heeft hoed.
(2) Deco., Zweed., kind en IJsl. kinn == wang.
(3) Met uitstooting der n voor th. Zoo ook in ons Diksmude
— Dicasmutha 961 —, ------ Dijksmonde.
(4) Waarom die ongerijmde meervoudsvormen Asas, Zweders,
Wenders, Gotten en Saksers? Ook zij hier aangennrkt, dat Wandalen
— Germanen — en Wenden — Slawen — twee onclencheidene volkeren
waren.
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0, Logica! Hoe f2-, a ik deze dot ontwarren ?
De Wanen (vanir) waren goden der Noordsche
fabelleer. Zij werden verdrongen door een nieuw
godengeslacht, waarvan Odin de stamvader was,
namelijk de Azen (aesir), die geduchte tegenstrevers
vonden in de Reuzen (iotnar), maar hulpvaardige
geesten in de Alven (alfar). Dit mytisch volkje verbleef in Wanaheimr, Asaheimr, Jotunheimr en Alfheimr, maar het ontleende toch zijne namen aan de
Wanen of Wenden, de Azen of Alanen, de Jotunen
of Finnen en de Al yea of Lappen en deze volkeren,
van afkomst Slawen, Sarmaten en Scythen, waren
reeds in de eerste eeuw onzer jaartelling, tot aan
de Oostzee doorgedroagen (I). Dat de Vlamingen
Germanen meen ik nimmer met een dezer
volkeren in betrekking kwamen, hoeft geen verder
betoog.
Maar onze plaatsnamen? Ook deze ga ik zonder
Edda verklaren.
Gotem (Guthingahern, 967), is het helm, de woonst
der Gu,thingen, of afstammelingen van Gutho, Goto,
Godo, een mansnaam en kozevorm van Gutharl,
Gothart; gevormd van guot, got, goed, uitstekend
en hart, standvastig; of van een andere zinrijke
persoonsnaam met Got samengesteld, als : Go/bald,
Gotbrecht, Go fried, Gotheim, Gotmar, Gotman, e. a.
Het Oost-Vlaamsche Gotem, vindt tegenhangers in
het Limburgsche Gotem vroeger Goethem geschreven, vgl. den geslachtsnaam Van Goethem —; in de
Friesche plaatsnamen Gotum en Goutum ; en in het
ontaarde Waalsche Gottechain. Verder getuigen de
patronymica Godts en Goedts, die nog als familienamen voorkomen, dat de oude naam in onze streken
niet ongemeen was.

(r) Wie hier meer van weten wil, bestudeere P. J.
« Slawische Alterthfimer >.

SCHAFARIK'S
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Zwevegem (Suevengehem, 1063). — Een man,
door zij '1 yolk kort weg Swevo (ohd. Swabo) genoemd,
maar wiens voile naam Szvebald, Swebrecht, Swevkart
of een dergelijke moet geweest zijn, was de stamvader
der Swevingen en zijn heem, dat hij met geheel
zijne maagschap en al zijne onclerhoorigen bewoonde,
heette Swevingahém. En toen nevens het verblijf
van den grijzen Swevo, er andere heemen waren
opgetrokken, baield de vlek niettemin, den sinds lang
ingewortelden naam. En nog -vandaag — ofschoon in
den volksmond versleten — is die naam degene van
het aanzienlijke West-Vlaamsche dorp.
Dat Swevo - waarvan de nog bestaande patronymische geslachtsnamen Swavingh en Swavink voorkomen - , eensbeduidend is , met den naam der
volkeren weleer als Zweven (Suevi) gekend, kan niet
betwist worden. Maar ook de mansnamen Dano,
Franco, Friso, Saxo staan in verband met de namen
der Denen, Franken, Friezen, S,ksen, en toch zijn
deze daarom niet minder echte persoonsnamen. 't Is,
dat zij oorspronkelijk slechts gemeene namen waren,
die zoowel den enkeling als de massa pasten.
Wannegem ( Wanhendinghem, 1277). Wanhend
— eel]. ma ,snaam van Wano en Hando gevormd,
(lien ik echter als samenstelling nergens aantrof —
was het ho Ad der Wanhendingen en stichter van
Wanhendingahém. Van Wano zijn de nog bestaande
Nederlandsche geslachtnamen Waning, Waninge, en
Wanninge overgebleven en aan Hando heeft de
Hoogduitsche Handt zijn bestaan to danken.
0Otegem (Odingahem, 1016), het heem der Odingen, het verblijf van het geslacht van Odo, wiens
naam uit den wortelstam and gesproten, zeer gemeen
was in alle Germaansche landen. Deze is een kozevorm van Otbald — ook Ootbald, — Otbert, °I./Tied,
Otger, Othart, Otmar, Otwar, Odwin, Otolf, of een
andere met Odo, Oto samengesteld.
Avelgem. — Bij gebrek aan nude schrijfwijzen,
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is het mij niet mogelijk, met zekerheid dezen
gemeentenaam te ontleden. Doch, naar de oude
vormen der andere gem-namen gesteld, bekomt men
Avelingahem. Is Avel nu geene samentrekking, dan
kan men gerust aannemen, dat Avel, de kleine, de
zoon van Avo, de vader en de heer was der Avelingen, wier heem als de wieg van het gekende
Avelgem moet aanzien worden.
Ansegem (I). Dat is Ansinghem, de woonst
van 't geslacht van Anse, of van Ansbert, Ansfried,
Ansgar (Anscharius), Ansgzld, Anshelm (Anselm,
Anselmo), Anserik, of wat der maar meer namen
zijn, die met Ans beginnen.
Anso, Anse is nog heden als mansnaam in
Friesland in gebruik vooral ook in den verkleinform Anske. Van Anse heeft men in Drente den
geslachtsnaam Ansingh; elders ook Ansink en.
Ansen; en van Anske„ in Friesland, den geslachtsnaam Anskama, 't is te zeggen : de zoon van Anske.
Niet Freija, maar wet Frigg was Odin's gemalin
en het is naar haar, dat de vrijdag werd genoemd
tags. Frigdaeg).
Franken

bondgenooten?

Een bondgenootschap van Germaansche stammers,
droeg den naam van Franken, maar dat Frank
daarom bondgenoot beteekent, is spoediger gezegd
dan bewezen. Er is mogelijk geen woord, waar meetnaar gevorscht werd en de aanneembaarste verklaring, ofschoon slechts gegrond op een verondersteld
gothischfrasgs, uitfreis ontsproten, is De schrijver
zegt in de oude (?) gothische taal, het woord gevonden
te hebben; maar wat van de Gothen overgebleven
(I) Tot verklaring van voorgaande plaatsnamen, gebruikte ik, E. FoRAltdeutsches Namenbuch. Wat van Anseghem gezegd wordt,
Vlaamsche en Friesche plaatsnamen
schreef ik letterlijk over, mt
1877, door J. Winkler geplaatst. 's Mans
in « Rond den Heerd
naam kan enkel mijn stelling v n-sterken.

STEMANN ' s
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is, werd zoodanig door de Duitsche taalreuzen uitgepluist, dat het iedereen moet bevreemden, dat zij
het niet zouden ontdekt hebben.
Vlaming = Zwaard?
Flaeming, met de beteekenis van zwaard (sverd),
heb ik in de Edda niet aangetroffen, maar in het
gedicht « Regner Lodbrog » lees ik :
« Hiuggum vier med hiorve.
Hilldur var synt i vehste,
Adur Freyr kongur fille,
A Flemingia laude. »
rd. i. Wij streden met zwaarden. De strijd had fel toegenomen, alvorens koning Freyr, in het land der
Viamingen viel.
Maar zwaard werd nog door andere woorden
vertolkt, als bengrefill = wondgriffel; slidadorn =
scheededoorn e. a. Is fiaeming nu ook voor zwaard,
in overdrachtelijken zin gebruikt geweest? Trouwens,
al ware dit zoo, dan vraag ik mij af, wat dit woord,
uit een anderen wortel gesproten, met ons Vlaming
te maken heeft. Neen, in de eigene spraak moet naar
de beteekenis, den oorsprong van Vlaming gevorscht
vorden en hier kan de naam der IJslanders dienst
bewij z en.
De bewoners van IJsland — aldus genaamd
wegens de mass y drijfijs die men aan de kusten
ontmoet -- ofschoon Noren van afkomst, noemden
zich Yslendingr, d i. I Jslandingen. 't Is dus de
naam niet van een volksstam, maar wel een, die
gevormd werd uit den landsnaam, bij middel van
het suffix ing. Zoo ook kwamen de Vlamingen aan
den hunnen.
Maar, zal men opwerpen, Vlaam is toch geen
land- of gewestnaam; geene streek werd ooit zoo
genoemd. — Niet te haastig.
Vlaam is eene samentrekking van vladem --
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z. a. aam van adem ; boom van bodem; vaam van
vadem – en dit op zijne beurt samengesteld uit den
wortel vlad en het onzelfstandig achtervoegsel em,
dat tot versterking client, van het denkbeeld in den
wortel voorhanden. Vlad heeft de beteekenis van
viak, plat; van daar dat een pannekoek, eene taart,
den naam van vlade draagt. Fladem is dan eene
uitgestrekte vlakte, eene vlakke streek, een platland (1).
Tic sla de geschiedenis van Vlaanderen open en
daar vind ik den vladem of vlaam, in de zandige,
vlakke, « bloote » landstreek, in de VII & eeuw,
als pages Flandrensis gekend ; een naam, die uitsluitend toekomt aan « het Vrije van Brugge ,),
het oorspronkelijke Vlaanderen, de heimat van Nederduitschers — Franken, Friezen en Saksen — die
zich Vlamingen noemden , naar het oord — den
Vladem — dat zij - bewoonden (2).
Er blijft nog een woord to zeggen over den
naam Vlaanderen.
Zoo als vele plaats- en streeknamen, staat ook
deze in den datief meervoud. Het enkelvoud is
(1) WEBSTER, in zij'a voortreffelijk « Dictionary of the Englisch
Language » zegt : Flat, n. A level or extended plain. In America,
it is applied particularly to low ground or meadow that is level; but
it denotes any land of even surface and of some extend.
(2) La denomination de Flandre se rencontre pour la premiere
fois dans la vie de Saint Eloi, ecrite vers 678 par Saint Ouen, oil
it est dit que le Saint a preche in municipio Flandrensz; id est
Brugensi.
Depuis le milieu du neuvieme siècle, le pagus Flandrenszs ou
meme Flandrzensis se retrouve fort souvent : et ces expressions comme
aussi celles de Vlandra, Flandres, Flanderes, Flandria, Flandrio
ne designent que la vine de Bruges et le pays a l'entour, surtout
les cotes maritimes.
Hist. de la Flandre } par WARNKCENIG, trade GHELDOLF , page

113, T. I.
Zie ook : J. J. DE SMET, _Recited des Chroniques de Flandre .Introduction X-XII.
Als tegenhanger van den naam Vlamingen, noem ik den ouderen
lifoeringen d. i. bewoners van het moerland, ons door de Romeinsche geschiedschrijvers als Ilforini bekend gemaakt en ten onrechte in
het i ederlandsch door liforinen vertolkt.
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Vlaander (I), samengesteld uit Vlaam en het locatief
of ablatief suffix der (Got. thar. of /bra, Lat. tra(d) in
extra, infra, ultra). Verder is de vloeiende lipletter
m, door den invloed der tongletter d, in de vloeiende
tongletter n overgegaan, zooals b. v. in wandaad
voor wamdaad (os. warnddd, ags. vamdaed). (2)
De naam Vlaanderen, oorspronkelijk slechts
gegeven aan de enge gouw, rond het einde der
VIP° eeuw als Pas us Flandrensis genoemd, wend
later bij uitbreiding, aan al de landen onder den
graaf toegekend; maar daarom zijn niet alle ingezetenen van het huidige Vlaanderen echte Vlamingen
en Brabanders en Limburgers zijn het in het geheel
niet. Hier uit blijkt : dat Vlaamsch al niet meer to
beteekenen heeft als b. v. Hollandsch of Zeeuwsch.
Neen, alle recht geaarde Nederduitschers, in Noord
en Zuid, spreken in onderscheidene tongvallen, de
Nederlandsche taal.
Nog jets had ik willen zeggen over de Kerels,
doch, daar ik niet met zekerheid over de Zweedsche
dalkerels kan spreken, laat ik dit liefst achterwege.
Wil de Beer Van de Kerckhove, mij eene brok
hunner eigenaardige gewestspraak bezorgen, dan zal
ik ook trachten de zaak toetelichten.
S t Gillis-Waas.

J. J.

HELLEMANS.

(I) Het enkelv. Vlaander komt voor in hoot 2 der vorige biz. Vlandra
,d. Vicindre = Vlaander.
(2) D r JAN ,TE WINKEL. « De graminatische figuren in het Nederlandsch », bl. 126.

GESCHIEDENIS DER ABDIJ VAN GROENINGE

TE KORTRIJK.

VOORWOORD.
IN het jaar onzes Heeren, « als men screef duist Brie hondert
ende twee, up Sente Benedictus dach in hoymaent, was de
stryt te Curtrycke », de eeuwenheugende slag der Gulden
Sporen,
De Conine en Breidel stonden, « eens met 's Graven zonen,
hand in hand met de getrouwe edellieden des graafschaps, aan
het hoofd van de poorterij en ambachtslieden onzer vrije gemeenten
en van het y olk uit den butten, strijdende voor het recht en devrijheid in de waarheid. »
Zij streden en zegevierden en daarom blijven zij voor ons
« toonbeelden van vaderlandsliefde, van zucht naar recht, van eerlijkheid, van trouw, van wijsheid, van beradenheid, van dapperen
moed en edele zelfopoffering, gesteund op _den zuiversten godsdienstigen zin. » (I)
De sta g Brugge heeft haren zonen een standbeeld opgericht;
Kortrijk verdient een gedenkteeken op de plaats, waar de Klau-waarts vochten en wonnen!
In 1889 heeft de gemeenteraad besloten, dat men den « wych »
jaarlijks zal herdenken. Bovendien trokken de Vlaamschgezinde
maatschappijen van Kortrijk en omstreken, op Zondag 14 Juli,
naar het veld van Groeninge.
Duizenden personen volgden de ontrolde vlaggen der gilden;en zoo hoog steeg de geestdrift, dat men het voorneme_n opvatte,
dezen optocht alle jaren te vernieuwen.
« Fen Leeuw op Groeninge! » was de algemeene kreet,.
« Vlaanderen vt,i1 Vlaanderen blijven »

(1) One Heiden van 1302, door AD. DucLos.
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In die omstandigheden docht het ons, dat het Vlaamsche yolk

de geschiedenis der oude abdij van Groeninge niet ongeerne zou
lezen.
Bij het schrijyen dezer bladzijden, raadpleegden wij de volgende bronnen :
1° Het gemeentearchief van Marke en van Kortrijk;
2° Chronique et Cartulaire de l'abbaye de Groeninghe, par le
chanoine F. VAN D1 PUTTE ;
3° Geschiedenis der stad Kortrijk. door F. DE PUTTER;
40 Vet klaering van den oorsprong, ouderdom en weerdigheyd
van het miraculeus beeld van OnTe Lieve Vrauwe in de abdye
van Groeninghe;
4° Notre-Dame de Groeninghe, par le R. P. Possoz, de la
Compagnie de Jesus;
5° Vaderlandsche Historie, door wijlen kanunnik J. DAVID;
6° Handboekje der Godsvrucht tot 0.-L.-Vrouw van Groeninge ;
7° Instellinge van het broederschap van 0.-L.- Vrouw van
Groeninge ;
80 Declaration de l'origine, antiquite et dignite de l'image
miraculeuse de N.-Dame de l'abbaye de Groeninghe. Opgedragen
aan « Madame Francoise Du Poncheau, tres digne abbesse du
monastere ».

I.
De abdij van Marke.
Boudewijn IX, grail van Vlaanderen en Henegouw, was de
held der vierde kruisvaart. VOor zijn vertrek, in 1202, stelde hij
zijne twee ‘ minderjarige dochters, Joanna en Margareta, onder de
voogdij van hunnen vaderlijken oom, Philip van Namen. Bosschaert
van Avesnes, Geeraard, proost van S t-Donaas, en Willem van
Château-Thierry, in Champagne, stonden den voogd als raadslieden
ter zijne.
Dank aan de trouweloosheid van Philip van Namen en de
sluwheid van den Franschen koning, Philip-August, trad Joanna
in den echt met Ferdinand van Portugal, neef der weduwe van
Philip van den Elzas (1211). Dit huweiijk gaf aanleiding tot bloedige worstelingen en eene twaalfjarige gevangenzitting van Ferdinand.
Middelerwijl hield Joanna het bewind der twee graafschappen
in handen. Haar bestuur mag men wijs en heilzaam noemen. Zij
vernieuwde en verbeterde vele stedelijke keuren ; gaf wijze instellingen aan onderscheidene kasselrijen en ambachten; gemeentewetten aan pleatsen, die daar nog van beroofd waren; zij begunstigde
den koophandel en de nijverheid; zij schafte hatelijke gerechtig-
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heden en tollen af; zij bevorderde het onderwijs der jeugd ; zij
bouwde gestichten van weld adigheid, begi'tigde kerken en kloosters
met een woord, zij leefde niet dan voor het hell barer onderdanen en voor den welstand van Vlaauderen, dat weldra het
rijkste, het machtigste, het bloeiendste land werd van geheel
Europa (1).
Wil men bewijzen? Ten jare 1224 beloofde zij, oak in naam
van hare opvolgers, geene belastingen te zullen vragen aan de
vijftig eerste wollewevers, die zich te Kortrijk zouden nederz tten.
Zij verzekerde bun die gunst voor garish het leven, met deze
bepaling nochtans, dat hunne afstammelingen daarna zouden onderworpen zijn aan de belastingen, gelijk de overige ingezetenen (2).
Aan Veurne, Eekloo, Kaprijk en eenige andere plaatsen schonk de
gravin eene eerste gemeentewet. Op zedelijk en godsdienstig gebied
was zi i eveneetts werkzaarn. In de maand Februari 1241 kocht zij
ecn huis voor het jonge begijnhof van Kortrijk '3 . In 1223, 1225
en 1251 begiftigde z", het kapittel van 0.-L.-Vrouw, gesticht' door
haren vader (4). Ten pre 123o stichtte zij de abdij van Marquette,
bij Rijsel (5).

Kortrijk paait ten Zuid-Westen aan Marke. Deze gerneente
maakt aldaar eenen vrij grooten insprong, tusschen den Bruyninckwet; (6), over den Pottelberg, en het gehucht S"-Anna. Hier lag
een landgoed, bekend onder aen naam van Roodenburg (7). Dit
landgoed was tot heerlijkheid verheven als achterleen van Sperleke.
Het bestond « uit het kasteel, met ' hof, bo rmigaarden, neerhof,
molen en loopende landen »-;

(1) J. DAVID. IV, bladz. 232
(2) Cha rter, voorhanden in het stedelijk archief.
(3) MIRCEUS, op dipl. III, 1o8.
(a,) Charterboek van he kapittel.
(5) MIRCEUS, I, bladz. 577,
(6) De Bruyninckweg bestaat nog gedeeltelijk. Beginnende aan
den -loorgang onder den ijzeren weg, loopt hij langs de hofstede,
bewoond door Van Thom.ne, ver den steenweg van Aalbeke, in
de richting van M. Bonne's kasteel
(7) Op de heerlicheyd ten Roodenborgh, in de prochie van
FR. C Dc V1SCH.
Maercke, bij Curterijcke.
Rooden')urg lag met verre van Kortrijk. Ten jare 1431, toen
de nonnen reeds op Groeninge, orntrent den Blaasbalg, woonden,
schreef Philp de Goede :
..... Entre leurs avoirs et droits..,.. (les religieuses) ont ung
moulin..... situe et assis en li parroiche de Marque, a deinie
(Cartulazre.)
lieue pre,' de la dicte abbaye.
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Staande op het hoogste van den Bruyninckweg, met den rug
-naar Kortrijk gekeerd, en de ijzeren baan naar Lauwe wegdenkende, kan men zich een denkbeeld vormen van de voormalige
Iiefelijkheid der streek. Rechts ging het oog over eene uitgestrekte
helling, met de zacht vloeiende Leie in de verte ; links, tusschen
-Wane en St° Anna, stonden groote, sombere bosschen. De Markebeek kronkelde als eene zilveren slang door het landschap. Nog.
in 1756 hoorden verscheidene stukken gronds, aldaar gelegen, ran
de abdij van Groeninge toe (1).
Het goed te Roodenburg was eene der uitgestrektste heerlijkheden road Kortrijk. Volgens eene acre van 1548, was het des-tijds 40 bunder groot (2).
Op het ein le der twaalfde eeuw werd Roodenburg het eigen.dom an Wouter, protonotaris van Boudewijn IX (3). Wouter had
,drie kinderen : Joanna, Agnes en Gillis van Roodenburg. Toen
hun varier stierf, wenschten Joanna en Agnes 7ich van de wereld
of te zonderen, weshalve zij de hun toebehoorende heerlijkheid
.opdroegen aan Joanna van Constantinopel, « omme dat zy daer
mede stichten zoude een clooster van der ordene ende abyte van
Cystaulx (4), daer die twee dochteren Gode dienen mochten met
.andere religieusen van den selver ordene (5).
De gravin aanveerdde deze gift den 1 September 1237. Uit de
acte en de aanduiding der goederen blijkt, dat het recht van Gillis,
broeder der twee jonkvrouwen, werd voorbehouden. En dewij1
Agnes, de jongste zuster, nog minderjarig was, verklaarde de
vorstin voor dezer goedkeuring in den afstand te zullen zorgen.
Verder zoude zij, indien de stichting eenige deelen der geschonken
goederen moest missen, dezelve door eigen giften volledigen (6).

Kaart van C. STEUR, voorhanden in het archief van Marke.
(2) Acten en contracten.
(3) La Seigneurie de Roienborch etait un arriêre-fief de Sperleke. Wautier, protonotaire de Baudouin IX, avait, du consenternent de son maitre, acquis de Robert de Sperleke la propriête
du fief do Sperleke, relevant du comte de Flandre...
F. VAN DE PUTTE.
(4) Te Citeaux (cote d'Or) stichtte de H. Robertus, in 1098, eene
beroeinde abdij.
(5) Kronijk der abdij.
(6) Johanna, Flandri..; et, Hanonie comitissa, omnibus presentes
litteras inspecturis salutern. Noverint universi quod dilecta nostra
Johanlia, filia et heres Domini Walteri de Rodenborc, terras, possessiones, redditus et alia bona sua, que de nobis tenebat in
feodum, de nostro assensu in elemosinam assignavit, ut ex has
.quoddam monasterium in honore gloriosissime Marie Virginis fondaretur ubi ipsa cum ceteris sub habitu regulari Cisterciensis
ordinis suo servirent jugiter Creatori. Porro cum Agnes, unica
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Toen nu de stichting verzekerd was, zond Joanna van Constantinopel eenige Zusters uit de abdij van Marquette, met Erka
of Eika als eerste abdis (1). Joanna en Agnes van Roodenburg
aanveerdden het geestelijk kleed. De nieuwe abdij koos den titel
van Speculum beate Marie Virginis of Spiegel der gelule,Talige
Maagd Maria. Het opperbestuur wend opgedragen aan den abt
van Clairveaux (2), die het overliet aan den prelaat der Duinen,abdij, bij Veurne. Deze belastte twee zijner priesters met de
geestelijke zorg over de nonnen (3).

II.
De gravin Beatrix.
De stichting, door Joanna van Constantinopel goedgekeurd,
had aanvankelijk bezittingen in Marke, in Kortrijk, in Cuurne, in
Harlebeke, in Ardooie en elders (4).

Foror eius, necdum etatem legitimam attigerit, ut assignationi
huiusmodo per legem valeat ast.entire, permittimus sub presentium
testimonio, quod nos curabimus quod eadem Agnes assignationem
jam dictam, cum fuerit etatis, legitime approbabit, et tum per
legem faciet quod prescripta assignatio firma erit et si torsitan
dessentirit ab hoc, nos presentibus obligamus, quod si ipsius jam
dicta assignatio in toto non esset stabilis, vel in parte, quidquid
deficeret, de nostro integre snpplerimus. Actum anno Domini
Cartulaire.
M. CC. tugesimo septimo, kal. septembris.
(1) Eika of Erka, Wier familienaam was Flandrina des Jardins.
(2) Clairveaux ligt in het departement der Aube. Ten jare 1115
stichtte er de H . Bernardus eene abdij van Benedictijnen.
(3) Het klooster stond onder d'opperbestiering van den abt
van Clairveaux, ende uyt deszelts naem onder die van d'abten der
abdij van Duynen, dewelke twee van hunne onderhoorige priesters
Baer afstierden, om die religieusen de heylige Sacramenten en
andere geestelijke fonctien, naer 't gebruyk van het order, to
(Kronijk).
bedienen.
(4. Apud Marke d. R. avene ad mensuram curtracensem, Unum
molendinum venti. becimam de Marke pro I a . marchis et fore-facta et escanthie de Marke c. solidos.
Apud Marke, ubi domus sita est et circa XXII boneria terre.
In parochia Curtracensi, apud Groeninghe, XXIII boneria, partini,
prati. A le gache I, bonerium terre et c. raserias avene ad pary am mensuram. Piscaria inter Menines et Donse. Apud Curne Xl.
solidos annuatim. Apud Harlebeke XXX raserias bladi ad parvam
me,asuram et II. raserias avene ad grandem mensuram et VIII.
solidos. Apud Hardoie in pluribus rebus VII. libras. Decima de
Hardoie VIII. libras. Decima apud Bredine VII. libras. Apud
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Deze bezittingen groeiden spoedig aan. In het jaar 1240 kocht
de abdis de tienden der nieuw ingedijkte landen tusschen Biervliet
en Milme, in het ambacht van Assenede (1). In 1241 schonken
Thomas van Savooie en Joanna van Constantinopel aan de abdij
de helft van een stuk grond, gelegen tusschen de ambachten van
Assenede en Brugge.
Innocens IV stond toe, dat iedere non, persoonlijk, roerende
en onroerende goederen mocht bezitten, onder beding nochtans,
dat het inkomen Bier eigendommen geheel ten voordeele van de
gemeenschap zoude blijven (1246) (2). Omtrent lien trjd nam
dezelfde paus de eigendommen der abdij onder zijne bescherming (3). Zelfs sprak hij den banvloek uit tegen al degenen, die
de kloosterzusters van Marke zouden hinderers in het vreedzaam
bezit hunner eigendommen (4).
Een der aanzienlijkste personen, welke de abdij van Marke
begiftigden, was de gravin Beatrix, dochter van Hendrik II, hertog
van Brabant. Beatrix was tweemaal weduwe geworden : eerst van
Hendrik, landgraaf van .Thuringen, en vervolgens van Willem van
Dampierre, oudsten zoon van Margareta van Constantinopel en
den heer van Dampierre (5). In die omstandigheden verkreeg zij
tot haar onderhoud de heerlijke oaten der stad en der kastelnij
van Kortrijk. Zij vestigde zich in het kasteel dezer stad, en toog

Oienborc super camerarium, unam pensam anguillarum. Juxta
Oienborc IIII. libras. Apud Snelskerke XIX. pensas casei viridis
et XXXVI. agnos. Apud Rams-caple XXVI libras et XVIII.
mensuaas terre. Ad brevia Thome Pinguis de Fumes c. solidos.
Ad brevia majoris officii de Brugis XXIII. hbras. Apud Braine
quandam grangiam. Apud Novara villain 1 boneria terre et
theloniurn et majoriarn et lesefrois. Isti sunt redditus et bona que
pertinent ac! Johannam et Agnethem, filias quondam Walteri de
Rodenborc, de quibus redditibus et bonis debet fieri abbatia
monialium cysterciensis ordinis, salvo eo quod Egidius, frater
dictarum Johanne et Agnetis, debet habere de predictis bonis et
redditibus secundum legem patrie.
Cartulaire.
( 1) ... Omnes decimas novales totius terre, vi marini fluctus
jacte, vel postmodum jaciende inter Milmen et Birvliet termuden,
extra Oudendike...
(2) .. Devotiones vestre precibus inclinati ut possessiones et
alea bona mobilia et immobilia que personas sororum ad mona-sterium vestrum...
(3) In 1244.
(4) In 1246. (5) Nous Beatris, jadis feme a noble homme Wiliam, comte
de Flandres, dame de Courtrai (1280).
Willem van Dampierre « overleedt het derde jaer zijns huwelyckx in de meimaent, zonder hoir achter to laeten... »
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elken Zaterdag naar de kloosterkerk van Marke, om er de heilige
Maagd te vereeren (1).
Wij zegden reeds, dat dichte bosschen het klooster van Marke
omringden. Daarin scholen ec diversche ballynghen ende quaetdoenders, die den cloostere dreyghden te verbernen », indien zij niet
kregen, wat zij begeerden. Zulks bedroefde Beatrix. Ook nam zij
het besluit zoo spoedig mogelijk een nieuw klooster te bouwen op
eene veiliger plaats, te weten dicht bij de muren der stad Kortrijk,
« op den gendtschen wech ». Thans bemerkt men op dezelfde plaats,
tusschen de Leie, de vaart en den steenweg, het buitengoed van
M. Reyntjes (2). Voor dit nieuw gesticht benuttigde men een uitgestrektheid van Brie bunter gronds.
De meeste schrijvers beweren, dat de nonnen van Marke het
Kortrijksch klooster in 1285 betrokken. Dit jaartal komt niet overeen met het Cartulaire. Oorkonden van 1264 en 1265 noemen nog
de abdij van Manic (3); maar in 1268 sprak men reeds van
a me dame l'abbesse et le couvent de Groninghes. » Even duidelijk schreef de gravin Beatrix in 128o : Seur Anees, abbesse de
Groeninghes et li couvens de cc misme lieu (4). » Overigens kennen
wij een stuk, opgesteld in 1284, dat gewag maakt van eene
overeenkomst tusschen het kapittel van O.-L.-Vrouw en de abdij
van Groeninge (5).

Toen de abdij van Groeninge voltrokken was, Wilde de
gravin Beatrix hare groote genegenheid voor de stichting nog
nader betoonen (6). Daarom deed zij zich op eene « motte », in

(1) Dese graefsnede Beatiyce quam alle saeterdaeghe, wullens
ende baervoets, Maria el:ellen ant clooster te Maercke. DE VISCH.
Het kasteel der stad stood destijds tusschen de Leie, de Leistraat en de 0.-L. Vrouwestraat.
(2) Ten jare 1873 legde nien er vier onderaardsche galerijen
bloat, hebbende ieder twee verdiepingen van omtrent 0190 hoogte.
Een order overblijfsel der abdij vindt men in den gevel van een
huis, gelegen tusschen het buitengoed en de Leie. Het is een
ruitvormige steen, met het wapenschild van eene der abdissen.
(3) Nos Abbatie de Marka, juxta Curtracum (1264). L abbesse
et le convent de l'abbeie de Marke, encostee Courtrai (1265).
(4) Zoodat de ve: plaatsing stellig plaats had tusschen 1265,
el mo p s d'avril, en 1268, le samedi apres paskes. Zie bet Cartulaire.
(5) Univelsis presentes litteris visuris W. decanus et capitulum
ecclesie beate Marie Cortracensis et A. dicta abbatissa et conventus de Groeninghes juxta Curtracum, ordinis cisterciencis,
salutem in Domino. Volgens deze teksten gebeurde deze verplaatsing der abdij tijdens het bestuur van Agnes van Roodenburg.
,6) Le grant affection et lamour ke nous avons a labbeie de
Groninghes.
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het beluik des kloosters, eene eigen woning en een kapelletje
bouwen, waar zij zich van het gewoel der wereld afzonderde
en de laatste jaren haars levens overbracht. Beide gebouwen
waren voor de maand Juli 1286 gereed. Dit blijkt uit de volgende
bewdordingen eener oorkonde : Postmodumque infra ambitum
dicti loci de Groeninghes, nobilis matrona Beatrix, dcmina de
Curtraco, mans onem et capellam construxisset.... (1). Ten jare
1285, « le mardi apries le saint Remi », droeg zij der abdij eene
tiende op, welke haar to Meenen toebehoorde (2).
Beatrix overleed den 11 November 1288. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de abdijkerk van Markette, nevens dat
van haren echtgenoot, Willem van Dampierre. Haar hert sloot
men nochtans in een looden kistje, dat nog bestaat. Het heeft
eene lengte van 4 4, eene breedte van 17 en eene hoogte van
7 centimeters. Men bewaarde het in de sacristij van Groeninge
tot in 1578, wanneer de Geuzen de abdij verwoestten. Thans
berust het in eenen zijmuur der S'-Michielskerk (3).

(Wordt vervolgd.)

THEODOOR SEVENS.

(1) Cartulaire.
Ceste connissance ensi faite, nos baillius (levant dis
(2)
a no reques.e so Imonst tous nos hommes devan dis, puis ke
cele dime estoit en no main, ensi come dit est, et ke donner le
iroliens pour Dieu et en amousme a labbeie de Groninghes se
faire le pooiens, en maniere que li abbeie le peuist tenir poisiblement sans droituriere, c qlange de nului,
(3) ..... Ipsaque Domina Comitissa in tantum liuic loco affecta
fuit, ut intra septa ejusdem domum sibi construxerit, ubi ad obitum
suum habitavit : post quern, licet corpus delatum fuerit ad Marquettense monasterium, cor tamen cum intestinis, loculo plornbeo imposit q , Gro2nynghanx continueront moni q les, ubt honorificx mandata
sepultura; quieverunt, usqu2 as annum 1578..... F. C. DE Visa'.
De steen in den muur draagt het volgende opschrift
Beatricis
inclitae Comitissx Flandri ae
cor recondit hic tumulus ex votis epis
depositum ut olim a die obitus II Nov. 1288
Juxta B. M. V. de Groeninghe.
R. I. P.

EEN KERSTFEEST IN DEN VREEMDE.

EN reuzenstroom vloeit statig aan uw voeten
door de vlakte. Hij schijnt een drijvend meer,
zoo breed is die spiegel. In den vuurgloed der
ondergaande zon gedoopt, teekenen zich de toppen van
gindsche woudreuzen tegen den donker purperen gezichteinder af, als de gulden koepels eener verre Oostersche
stad. Het is gloeiend heet geweest.
De warmte last loodzwaar op de natuur. Op de
oppervlakte van den stroom glanst en danst het als in
een meer van kwikzilver. Die stroom is « de groote
zonnestroom », de Rio grande do Sul, de wonderstroom,
« de Amerikaansche Niji ».
Aan de overzijde ziet gij onmetelijke graszeeen zich
uitbreiden voor uw blik « wallend » en golvend, met
duizend tinten geschakeerd, een beweegbaar tapijt, in
den avondgloed.
De wondere vogeltjes, de « levende edelsteenen »
der vvildernis, vliegen been en Neer, en de nog wonderliiker luchtbloemen hangen in trossen en slingers met
,ondenkbare kleurenpracht als reusachtige- vlinders onder
de ruischende gewelven der eeuwenheugende boomen.
Onder een cederboom, die zijne zware, donkergroene
takken als een groote, bewegelijke pyramide ten hemel
beurt, aan den oever der rivier, zit een man. Bruin
geblakerd is bet gelaat door de verzengende stralen van de
zon van 't Zuiden. Als wezenloos staart hij, van onder
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de breede atvallende randen van zijn hoed, voor zich
heed in de huppelende zilverstralen op de rivier.

II.
Wat hij zag?
Een landelijke woning verheft zich voor zijn blik.
Het is een andere hemel, een andere plantenwereld.
Groene dennen omhuiven het nederige dak en bloeiende
appelboomen strooien hun rooskleurige bloesems over
het pad. Het is avond. De klokken luiden in de verte.
Voor de deur der woning zit een ‘rouw, een kind speelt
aan haar voet. Een krans van blonde, gulden lokken
krult zich rondom het hoofdje van den kleinen knaap.
Daar staat hij op en legt het blonde kopje op den
schoot der moeder, die met haar hand door zijn krullen
gaat en haren lieveling oncindig zoet aanblikt in het
blauwe, onschuldige kinderoog. Daar naderen andere
kinderen, zilveren stemmen worden er gehoord, ook een
zware, mannelijke gestalte plaatst zich achter den stoel.
Een prachtige aanblik, die gelukkige ouders, die blozende
kinderen.
Dat jongste kind was hij. Hij had zich zelven gezien.
Maar winter wordt het. Buiten kraakt de sneeuw
under de voeten der enkele voorbijgangers. De sterren
vonkelen en glinsteren bij duizenden aan den helderen
hemel. De vensterluiken van dat huffs zijn wel gesloten,
maar er sluipt door de spleten bier en daar een straal
van het heldere licht daarbinnen en valt dan op de
groene dennentakken met Nun zilveren sneeuwvracht zoo
zwaar beladen. Daar binnen straa-lt en brands en glanst
de Kerstboom. Vroolijke kinderen dansen, in de handen
klappend van vreugde, en de zalige ouders zijn overgelukkig. Voor de kribbe staan ze allen bijeen. En een
kerstlied klinkt als uit de verre verte in zijn ooren. Een
zware zucht ontsnapt aan zijn hart en het hoofd zinkt
diep op zijn borst Maar een an ger beeldt treedt voor
zijn geest. Het was nog schooner, nog heerlijker dan
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het eerste Feestelijk klokkengelui en een ingetogen
stemmengedruisch vervult de lucht. Hij ziet een kerk.
Bloemen en lichten prijken op het altaar. Zijn ouders
knielen niet ver van hem neer en bidden. In feestgevvaad
gekleed, te midden eener talrijke schaar van knapen als
hij, treedt hij voort, de witte bloem op de Borst, met
zijn onschuld als gekroond, tot de Tafel des Heeren.
Het was de dag der Eerste H. Communie; de schoonste
dag zijns levees. Zult gij trouw blijven aan uw God?'
had men hem gevraagd, en met een bilk in het moederoog.
Lid hij zoo plechtig beloofd : trouw, trouw te blijven,
tot aan zijn dood.
Hij buigt het hoofd en twee tranen rollen langzaam
over de bruine wangen in het gloeiende zand.
Weer beurt bij het bruine gelaat ornhoog. De avond
is gevallen. Het begint rondom hem donker te worden,
Voor zijn geest echter is het licht.

Steeds daagt hetzelfde huis voor het oog zijner ziel.
Weer is het winter. De sneeuw valt in zware vlokken.
uit den hemel en werpt over alles zijn maagdelijk witte,
donzige sprei. Maar over die woning schijnt iets treurigs.
te liggen. Wel stroomt weder het licht door de gesloten
vensters naar buiten. Maar geen vroolijke stemmen worden
er gehoord. Het is als werd er binnen gebeden Daar
wankelt een jongeling op het huis aan. Hij nadert tot het
venster en tuurt naar binnen. Hij had tusschen vier
waskaarsen het lijk zijns vaders uitgestrekt gezien, met
gesloten oQgen, met gevouwen handen, die een klein
kruisbeeld omknelden. En aan het voeteinde daar lag
een vrouw geknield, zij verborg hare tranen in hare
handen en snikte bitter en dacht aan den zoon, die
ver weg was en de wegen des verderfs bewandelde, en
de doornenkroon van Teed en schande zijner ouders was{
geworden, doof voor goede woorden en vermaningen.
Want het Iced dat het bleeke gezicht doorploegde dat.
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daar ter neer lag, en de tranen, die de oogen zoo diep
handen doen inzinken, dat alles was zijn werk geweest.
En nu keerde hij terug, te laat ! — te vergeefs ! Naast
zijne arrne moeder knielde hij bij het lijk. De Kerstklokken
waren voor hem doodsklokken geworden; in zijn hart,
door wroeging gefolterd, brachten zij Been vrede.
Trouw tot den flood ! had hij immers bcr
ezead
b Roerloos zat hij daar, het gelaat met beide handen bedekkend.
De duisternis begon te vallen. Duistere beelden ook treden
voor zijn geest. Nogmaals ziet hij in dat zelfde huis.
Eenzaam is het er geworden. Als verlaten zit daar
under den wijden schoorsteenmantel, in een hoogen
leuningstoel een vrouw in het zwart gekleed, zij staart
troosteloos in de spelende vlammen van den haard. Wit
is het haar, diep gerimpeld het gelaat, gebogen de rijzige
gestalte Bier vrouw. Hare handen rusten op haar schoot
en de rozenkrans gaat door de dorre vingers. Van tijd
tot tijd heft zij het hoofd op als om scherper te luisteren.
Dan hoort zij schreden naderen, die zich ook weder
verwijderen, en het hoofd zinkt terug op de borst.
Maar op eens — ha ! dat is een welbekende gang.
Hij nadert, de deur wordt opengestooten..., zij rijst
overeind, een jonge man, met een woest uiterlijk, een
verwilderden blik, een gelaat, waarop de uitspattingen der
hartstochten hun onteerend brandmerk hebben gezet, staat
uitdagend voor haar. Moeder ! ik ga u voor goed verlaten,
— ik heb dienst genomen op een schip en kom misschien
nooit weder. Langzaam zonk zij terug in den stoel en
blikte hem toen door hare tranen zoo oneindig bedroetd
en stil aan, dat hij zweeg en als verlegen stond; maar
niet lang had zulks geduurd en hij had zich weder naar
de deur gewend om weg te gaan. Toen riep zij hem
met zachte zoete stemme en hij was tot haar gegaan
als tegen zijn zin en toen had zij hem al schreiend zoo
zachte woorden toegefluisterd, hem haven rozenkrans in
de handen geperst en een langen kus op het voorhoofd
gedrukt. En toch ging hij, en de deur viel achter hem,
in het slot. Niet meer zag hij om, maar die twee moeder•
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oogen vol tranen waren hem overal gevolgd. Zie! stonden
zij hem daar niet aan te staren zoo als toen?

IV.
Somber is de hemel. Op een grootsche stoomboot,
een waar zeegevaarte, staat hij te midden van andere
makkers; vreeselijk was de overtocht, — hij landt in
Brazilie.
Wat een leven heeft hij sinds toen geleid ! Hoe
schuldig, hoe misdadig en zedeloos, maar ook, hoe
ongelukkig ; hoe folterde de wroeging zijn hart — hoe
dikwijls stonden die treurende oogen voor zijn geest?
Zij schenen hem te wenken, te roepen, te smeeken om
terug te keeren tot haar. Weer stonden zij daar voor
hem, maar hij kon dien blik niet verdragen en de tranen
stegen in zijne oogen en zijn gemoed schoot vol, en hij
dacht : thans is het Kerstavond. En nog eons staat
het ouderlijk huffs voor zijnen geest. Nog machtiger zijn
de dennentakken geworden die zich over het nederige
dak uitstrekken. Zilveren randen heeft de sneeuw met
zachte hand en zwanendons er om geweven, en ijskegels
schitteren als p kristallen prisma's langs het lage dak in
den lichtgloed, die door de luiken stroomt. Daar binnen
is men zoo vroolijk. Vele juichende stemmen worden er
gehoord en het speelsche kinderlijk, parelende lachen der
kleinen, schaterde naar buiten. E2n man staat :aan
den breedsten spleet daar in het midden. Zijn gelaat is
bruin verbrand. Hij schijnt ouder dan hij werkelijk is,
en vermoeid van een langen tocht. Hij tuurt en luistert.
De kamer is vol gelukkige mannen, vrouwen en kinderen.
Daar tronen alien eene vrouw, die zij hoog schijnen te
achten en zeer lief te hebben, naar den Kerstboom, die
daar schittert in duizend lichten, met kleine geschenken
als beladen. Een treurige glimlach speelt om de lippen
der vrouw met sneeuwwit haar aan de slapen, en in
tranen uitbarstend sprak zij : Ach was hij nu toch hier,
hij, mijn jongste, mijn verloren kind, de verloren noon.
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En de vreemdeling daarbuiten vliegt op de deur aan —
,en, « Moeder! bier is hij, uw kind, uw arm, verloren
kind! » valt hij zijne moeder in de bevende armen, en
moeder en zoon schreien zoete tranen van geluk. En
met een kreet ook vliegt de onbekende op. « Moeder !
Moeder! » riep hij uit en weenend en snikkend overlaid,
alsof zij hem hooren konde, smeekte hij : « Moeder, ik
zal komen ! ik wil terugkeeren ! kunt gij mij vergeven!
o ja ! een moeder vergeeft immers altijd ! o wat is uw
kind ongelukkig geweest ! overal heeft hij gezocht naar
geluk, en geluk heeft hij nergens gevonden ! de wroeging
zweept hem voort ! Nog heeft hij uw rozenkrans bevvaard,
Kier, bier is hij, » en meteen drukt hij hem aan zijne
lippen en besproeide bem, met tranen, « ik zal hem dragen
en bidden, 0, ik wil opstaan, tot God wil ik wederkeeren,
ik heb gezondigd tegen God en tegen u! maar gij zult
mij vergeven en ik zal gaan, gaan tot dat ik het nederige
dak wederzie en neerkniel aan uw voet en gij mij vergeeft
en ik weder uw kind ben en gij mijne moeder ! Zie,
mij aan met die oogen steeds zoo zacht! 0 ja, gij hebt
mij vergeven! » zoo sprak hij in de stilte des avonds.
Hij viel op de knie&I, wierp zich op de aarde neer en
weende bitter. — Uit de verte klokken de klokken van
San Leopoldo. Het was Kerstavond. Eere zij God in
den hoogen en vrede op aarde den menschen die van
goeden wille zijn ! Zoo zongen de klokken in de verte.
Hij rees langzaam op en vrede was met hem.
J. E. H.

MENTEN.

INDISCHE LETTERKUNDE. (i)
HET RAMAYANA-DICHT.

(2)

II. — Ayodhyakanda.
Ayodhyakanda (= het boek van Ayodhya), aldus
genaamd omdat de meeste feiten erin verhaald, in
Kosala's hoofdstad voorvallen, mag doorgaan voor het
schoonste der zes boeken, die de Ramayana uitmaken.
Het is de moeite waard er wat langer bij te vertoeven dan bij Adikanda; immers, we vinden er menig
tafereel in afgemaald , dat wij zonder voorbehoud
mogen bewonderen ; eene reeks hoogst dramatische,
prachtig voorgestelde gebeurtenissen, die de belangstel-

, (I) Zie het Belfort (December -1889) bl. 377 en volg.
(2) De volgende lijst der voornaamste geraadpleegde werken diende
aan het hoofd deter bijdrage (Belfort 1889 bl. 377) te worden geplaatst;
zij bleef bij vergetelheid — lapses scriptoris — in des schrijvers pen.
G. GORRESIO : Ramayana, poema indiano di Valmici (Parijs, 18431858); A. W. tr. SCHLEGEL : Ramayana, id est carmen epicunz de
Ramae ,t,Yestis rebus, enz. (Bonn, 1829); H. FAUCIIE : La Ramayana,
poeme sanscrit de Valmyki (Parijs 1854-1858); ALB. WEBER : Ueber
das Ramayana (Berlijn 1870); id : Akademische Vorlesungen iiber
die Indische Literaturgeschichte (Berlijn, 1852); F. G. EICHHOFF :
Poesie he'raque des Indiens (Parijs, 186o); MONIER WILLIAMS : Indian
epic poetry (Londen, 1863); PH. SOUPE : Etudes sur la litterature
sanscrite (Parijs, 1877); F. MITE : E_poques litteraires de l'Inde
(Brussel-Parijs, 1883); id : Outtarakanda (id. 188o) en meer anderen,
benevens een aantal bijdragen in verschillige tijdschriften, voornamelijk
die van BARTHELEMY St HILAIRE (Journal des savants, 1859, 186o,
1874), van A. TROYEN (Journal asiatique 1843) en van P. A. S.
VAN LIMBURG BROUWER (Lids, 1863. IV. bl. 369-411). — Voor Ayodhyakanda maakten wij ons ook AD . HOLTZMANN'S Rama, ein indisches Gedicht (Karlsruhe, 1843) ten nutte.
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ling des lezers trapsgewijze doen aangroeien ; en uitmuntend geteekende karakters, Welke de dichter in krachtige
tegenstelling doet uitkomen : nu schildert hij ons toonbeelden van heldhaftigen cooed of minnelijke deugd,
dan ellendige en verachtelijke inborsten, die onzen afkeer
verwekken. Overigens, Adikanda was slechts eene overgroote inleiding, die ons kennis deed maken met de
hoofdpersonen des heldendichts; thans gaan wij ze
handelend zien optreden.
Vorst Dasaratha, wij weten het, is geen eerste
jonkheid meer; iedereen begrijpt dus gemakkelijk dat
hij, nu zijn zoon Rama tot de mannenjaren is opge_groeid, er ernstig aan denkt eenige rust te semen :
eene welverdiende rust, voorwaar! als men, gelijk hij,
zoolang reeds onder « den zwaren last, die op eens
konings schouders rust, en den booswicht schrikkelijk
valt » gebukt gaat, en men « onverpoosd zooveel men
lean, en voortdurend voor zijn land » heeft gewerkt.
Hij wil Rama als zijn opvolger doen erkennen, en
hem van nu reeds leeren « bedacht zijn op het heil
des rijks », met hem als joeva-raja (= jongste koning)
le kronen. Daarover zien wij hem in het eerste hoofdstuk nadenken en met zijne vertrouwelingen beraadslagen (Ram. II, I). Hij volhardt in het genomen
besluit; welhaast roept hij zijn hof en den raad zijner
leenheeren bijeen om hunne zienswijze desaangaande
te vernemen.
Dan kwamen al de koningen van het Westen, van het
Noorden, van het Zuiden en van het Oosten, en die der
Mletscha's (1), die der Javana's en Saka's (2), welke de
uiteinden der aarde bewonen, zich road hunnen opper-

(1) Met den naam van Mletscha's worden in de Ramayana al
de volkeren beteekend die door afkomst, taal en beschaving van de
Sanskrit-Indiers verschillen ; men weet echter niet Welk yolk hier in
het bijzonder bedoeld wordt.
(2) De Javana's zijn de Westerlingen in het algemeen; de Saka's,
de Scythen.
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leenheer, den machtigen Dasaratha, scharen, even als de
goden zich nevens Indra, Vasava's roemrijken telg, rangschikken.
Welhaast komt Rama insgelijks aangetogen :
En te midden van hen, gelijk Indra te midden der
Maroeta's (I), zag de Wijze, van op zijnen: troon gezeten,
zijn zoon op eenen praalwagen aankomen : hij was aan
den opperheer der Gandarva's (2) gelijk, de gansche wereld
door om zijnen moed beroemd, om zijne lange armen,
zijne edele deugden; met de trotsche houding eens olifants trad hij nabij (Ram. II, 2).
Rama groet eerbiedig den « heerscher over alle
volkeren » ; deze, na de vergadering te hebben doorgezonden, maakt hem de hooger gemelde beslissing kenbaar
Ik ben oud, Rama; ik heb eenen langen levensloop
achter den rug; al de vermaken, die het hart eens stervelings begeeren kan, heb ik genoten; ik droeg honderd luisterrijke offers den goden op, en overlaadde de Brahmienen met geschenken... Nu blijft er mij niets meer
over van wat ik te verrichten had, dan u door de koninklijke zalving als vorst over lees rijk in te huldigen... Want
heden nog vroegen mij mijne onderdanen u als hun leenheer te wijden (II, 3).
Rama gaat het blijde nieuws aan zijne echtgenoote,
aan zijne moeder Kosalya, aan Lakshmaan en Soemitra
verkondigen ; hij vindt ze vereenigd voor het altaar der
huisgoden, in ootmoedige houding, met het Witte linnenkleed aan, voor zijn welvaren biddende. De opperbrahmien Vasistha legt hem het vasten en de boetplegingen op, door de gewijde boeken voorschreven, als
bereiding tot de plechtigheid, die des anderendaags 's mor-

(I) De Maroeta's zijn de godheden van ondergeschikten rang, die

over stormen en donder beschikken.

(2) De Gandarva's zijn de goddelijke zangers, die met de Apsara's
Indra's hemel bewonen. Men weet dat de indische goden elk hunnen
hemel bezitten.
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gens zal plaats hebben. Rama begint met zich door velerld.
wasschingen van alle smet te reinigen, treedt eerbiedig
de huiskapel binnen, waar hij eene schaal met gesmolten
boter op den brandenden haard uitgiet, en gaat des
avonds inslapen op een bed van mos en ijzerkruict
voor den ingang van Vishnoe's heiligdom. Bij her
ontwaken zal hij met ingetogenheid de ochtendplichten
vervullen (I), en den lof zingen van Madhoe's verwinner
(----- Vishnoe) (II, 4).
Intusschen heeft de mare der aanstaande kroning
zich door Ayodhya verspreid; weldra krioelen de wijde
straten en lommerrijke lanen van eene ontelbare menigte,
die alles in het werk stelt om de hoofdstad te versieren :
overal worden vlaggen en veelkleurige wimpels gehangen ;
muziekanten, tooneelisten en zangers komen van alle
kanten opdagen, (( en hunne vroolijk scharen, wier
stemmen tot eenen ziel- en zinnenstreelenden samenklank ineensmelten », dragen veel bij om aan de stall een
feestelijk voorkomen te geven (II, 5).
Nu gebeurde het dat, terwijl Ayodhya's brave burgers
a ldus werkzaam waren, de zwarte slavin Mantara,
Keikeji's vertrouwelinge, toevallig op het plat dak van
het vorstenhuis steeg. Niet wetende wat die feestbereidingen beduidden, wendde zij zi:,h tot Rama's voedster, die niet ver van haar stond . spoedig bekwam
zij daarvan den gevraagden uitleg, en ging dien aanstonds aan hare meesteres overbrengen (II, 6). « Gif
meldt mij eene groote vreugd, luidde Keikeji's antwoord,... want tusschen Bharata en Rama maakt mijn,
hart Been onderscheid », en als bewijs harer voldoening
schonk zij de « gebochelde slavin » eenen kostbaren ring.
Maar de deerne werpt het kleinood op den bodein,
en scheldend roept zij met verachtelijke stem : Hoe kunt
(I) Tot de ochtendplichten behooren, — benevens vele andere plichtpleginp,en — de veleering van het vuur, door erm eenige riistkorrels,
sesamzaad, gesmolten boter of iets dergelijks te werpen, onder het uitspreken
van eenen morgendlofzang, tot de Zon of tot eenige andere godheid gericht.
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gij, verdwaalde, aldus jubelen, wanneer men u in den valstrik
vangt (II, 7)?
En daarop tracht zij, door ellenlange spitsvondige
drogredenen, hare meesteres te overtuigen dat Rama's
-wijding als joeva raja haar ondergang is : immers, na
Rama, gaat de kroon op zijne afstarn:mlinpa over,
zoodat haar eigen kroost blijft uitgesloten. Meer -nog :
Kosalya, haar grootste vijandin, zal nu met eerbewijzen
overladen, met hoogazhting en ontzag behandeld worden,
zij zelve misprezen, en als eene verstootene op den
achtergrond gedrongen. Door dit laatste gezegde vooral
gelukt de sluwe Mantara erin haar doel te bereiken :
de afgunst verteert Keikeji en versmoort al ander gevoel.
Ook eischt zij, « ingelicht over wat Dasaratha sinds
jaren in het schild voert' », dat hare « edele, welgemaakte,
niet genoeg te prijzen vertrouwelinge » (want het schijnt
dat de vorstin opeens met eene snort van zinsbegoocheling geslagen wordt, die haar de zaken gansch anders
vertoont dan zij werkelijk zij n) haar een middel verschaffe
orn dit onheil te voorkomen. Mantara antwoordt
Herinner u, o Koningin, dat in den krijg tegen de
Asoera's (I), uw gemaal met de goden naar Dandaka trok (2),
waar de listige Sambara (3) met zijne banieren hen te Weidschajanta afwachtte. Wanneer, na eenen grooten veldslag, de
helden, afgemat door het lange strijden en de menige
wonden, zich ter rust begaven, kwamen de Raksh,.sen (4)
(i) De Asoera's waren bloedverwanten der goden, maar werden
door de-zs laatsten onterfd en in den « duisteren poel » der onderaardsche gewesten gesmeten. Vandaar hun gedurige opstand tegen de
hemelingen, welke, gedurende dien langen krijg, dikwijls de hulp van
aardsche vorsten inriepen. Zoo zien wij hier oak Dasaratha met hen
tegen de Asoera's optrekken.
(2) Door Dandaka wordt het zuider gedeelte van Hindostan
beduid, ten tijde van Rama nog een uitgestrekte wildernis.
(3) Sambara was een koning der Asoera's. Weidschzjanta is
gewoonlijk Indra's vesting, hier bedoelt men er eene niet nader te
bepalen stad der Indische Titans merle,
(4) De Rakshasen, booze geesten van reusachtige gestalte, spelen
eene groote rol bij de Indische dichters, en wij zullen ze in den loop
der Ramayana dikwerf ontmoeten. Zij stooren de offers die men den
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, opeens

met hunne wreede benden opdagen. Dat was, bij
nacht, een verschrikkelijk gevecht; koning Dasaratha, door
veel pijlen doorboord, zonk bewusteloos op den grond. Gij
verpleegdet hem teeder, en door uwe zorgen reddet hem
van eenen gewissen dood. Vreugdevol stond hij u toe hem
twee gunsten te vragen ; doch gij : « o koning dat ik u
mijne wenschen dan moge te kennen geven, wanneer ik er
-de vervulling van zal verlangen. » Zoo spraakt gij, o vorstin! Nu is het tijd dat gij uwe dubbele bede doet : dat
Rama in het donkere Dandaka woud verbannen worde, er
veertien jaar verblijve, en in diens plaats Bharata als heerscher over Ayodhya den troon bestijge (II, 8)!
Kort daarna komt Dasaratha in het vrouwenhuis,
en zoekt in den beginne te vergeefs Keikeji, die zich
intusschen van al hare juweelen en sieraden ontdaan
heeft, en in schijnbaren toorn in een afgelegen vertrek
op den grond ligt uitgestrekt. Op het aanduiden eener
clienstmaagd vindt de vorst toch eindelijk
de Lotus-oogige (I), vol droefheid op den harden steen,
eene verstootene Kinnari (2) gelijk. Hare peerlen liggen
rondom haar verstrooid, als de bloemen van eenen verwelkten ruiker.
De « beer der aarde » wordt door die gemaakte
droefheid misleid; hij wil volstrekt zijne gade, die
goden opdraagt, zijn doodsvijanden van het menschdom, en staan bekend
als wezens van de uiterste wreedheid... hetgeen niet belet dat de brave
Hindoes ze in de heilige Brahmienen-kaste rangschikken. Moeihjk valthet hunne wandaden te wreken, daar zij allerlei gedaanten kunnen
aannemen, en zich zelfs onzicht aaar maken.
I) Men weet dat de waterlelie (lotus) in de warme gewesten tot
eene reusachtige grootte opgroeit, en door hare prachtvolle kleuren en
lieflijken geur uitmunt. Hare bladeren zijn uitnemend schoon, en meten
dikwijls eenige voeten in Voorzeker moeten de Indiers die
als toonbeeld van volmaakte schoonheid nemen, want menigmaal treft
men in hunne gedichten de vergelijking van oo,o, en als een lotus-blad aan.
(2) De Kinnari's zijn de dienstmaagden van Koevera, den god des
rijkdoms, die op de verhevenste toppen van het Himalaya-gebergte
huist. Men verbeeldt ze onder vrouwengedaanten met eenen peerdenkop.
-Wanneer haar meester over haar niet tevreden is, veroordeelt hij ze om
als bannelingen tusschen de gewone stervelingen op aarde te 'even.
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« hem duurbaarder dan het leven is » voldoening
schenken voor het ongelijk dat men haar mocht aangedaan hebben; hij zweert plechtig, bij de machtige
goden van het Svarga hemel), den wensch tevervullen dien zij hem zal kenbaar m aken :
Zoover des aardrijks schijf zich uitstrekt, zoover strekte
ih mijne heerschappij uit, ik ben de vorst der vorsten,
de gebieder der koningen dezer wereld ! .... Waarom dus nog
gevreesd? 1k vervul uwen wensch : zoo zweer ik bij de
macht mijner werken ! Ik doe uw toorn wegvlieden, als
zonneschijn den- sneeuw !
Alvorens echter te antwoorden, smeekt de snoode
vrouw de goden, dat zij dien plechtigen eed zouden
bekrachtigen : den machtigen Indra, Zon en Maan,
de Gardarva's en Rakshasen,... benevens een aantal
anderen. Daarna komt zij met haar verfoeilijk opzet
voor den dag :
Het feest dat men bereidt voor de kroning van den
Raghawer, dat het Bharata zij, die er mede vereerd worde!
Hem huldige men als joeva-raja Zuiks is mijn eerste
wensch; en nu, den tweeden, koning, hoor : dat Rama,
met het schorsenkleed gedekt, met samengevlochten Karen,
naar Dandaka als boeteling vertrekke, en er blijve woven
negen jaren en nog vijf (II, 9)!
Onnoodig te doen opmerken dat dergelijke taal_
als een donderslag in Dasarath's ooren klinkt. Hij
staat verstomd, « even als het ree dat plotselings voor
zich den tijger ziet ». Eerst meent hij dat Keikeji's
bede slechts eene kwade scherts is; dan, overtuigd dat
de booze vrouw het ernstig wil, vervalt hij in eene
Wilde wanhoop. Hij overlaadt zijne vaische echtgenoote
met eene reeks verwenschingen daarna verootmoedigt
hij zich voor haar, kruipt voor hare voeten, bidt en
smeekt. Doch de machtige « heer der aarde ) mag zich
zooveel hij wil vernederen, als een gemeene slaaf in het
stof wentelen : "t is alles vergeefsche moeite ; Keikeji

INDISCHE LETTERKUNDE.

355

wil en zal hebben wat zij verlangt.
ro). Ja, zij
spot zelfs onmeedoogend met den rampzaligen vader :
Waarom, o vorst, ligt gij daar met uw aanschijn tegen
de aarde, als haddet gij eene groote misdaad bedreven?
Hebt gij mij niet uit eigen beweging twee gunsten toegestaan? Waarom nu moeielijkheden zoeken om den gezworen
eed uit te voeren? Zult gij u dan nog kunnen beroepen
op uwe rechtveerdigheid en trouw? En wanneer de koningen
der volkeren, rondom u geschaard, zullen spreken over
rechtveerdigheid en trouw, wat zult gij hun van u vertellen ?...
De eerste plicht is trouw aan het gegeven woord, zoo,
spreken rechtzinnige lieden, die de plichten kennen. Zoo
ik u mijn verlangen kenbaar maakte, was het omdat ik
mij zelve had gezegd (want ik meende u te kennen) : hij,
is zijn woord getrouw!... (II, II).

Aldus bleven de zaken; Linnen weinige uren moest
de plechtige wijding plaats grijpen. Een heerlijke dag
brak aan. Van het gebeurde tusschen Dasaratha en
Keikeji wilt niemand een woord. Ook werd alles voor
de plechligheid bereid : de gouden troo p , met eene
leeuwenhuid bedekt; het water, geput uit den heiligen
Gangastroom, daar waar hij met de Jamoena samenvloeit, en dat de Brahmienen in gouden bekkens gieten;
de bloemkransen ; offers van vruchten en gewassen ;
melk en honig ; de staf, met ontelbare edelgesteenten
belegd; de vliegenklap en vorstelijke waaier; een witte
olifant en een witte Braver; acht jonge maagden, prachtig
uitgedost, en eene aanzienlijke schaar Brahmienen,
zangers, dansers, waarzeggers en wat al nog (II, I2)
Rama, door 's Konings boden ten Hove geroepen (II, 13),
komt welhaast aangereden, aan het hoofd van een uitgelezen gevolg; op zijnen doortocht s staan op de daken
der huizen overal rijk opgesierde vrouwen, die bloemen strooien en den lof des helden verkondigen ».
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De oude vorst voelt bij het naderen zijns zoons zijne
krachten hem verlaten; koud zweet parelt op zijn
aangezicht; hij kan geen woord uitbrengen en wankelt
op zijne beenen, tervvijl Rama
Bij het zicht zijns vaders, nu zoo ontroerd, nu. zoo
weinig aan zich zelven gelijk, met stomme verslagenheid
achterwaarts treedt, als hadde zijn voet eensklaps eene
slang geraakt (II, 14).
Voorwaar, het is een aangrijpend tafereel dat de
dichter ons afmaalt : den machtigen Dasaratha, te
chidden zijner ministers, hovelingen en leenheeren (die
diet minder verwonderd bij buns meesters gedrag opkijken dan Rama zelf), weenend als een kind, den
speelbal eener afgunstige en verraderlijke vrouw. Ach!
hoe bitter betreurt hij dien lichtzinnigen eed ! Hoe
•dikwijls vernieuwde hij sinds weinige uren het vast besluit
met al zijne kracht het uitvoeren van Keikeji's opzet
tegen te werken ! Doch hij is zwak..., hij vreest de
goden : zij zouden hem straffen om zijne meineedigheid.
Intusschen heeft Rama m?.t angstvolle stem de
oorzaak van die schielijke getnoedsverandering gevraagd,
en daar zijnen vader de kracht ontbreekt hem de
vreeselijke waarheid te zeggen, antwoordt hem Keikeji :
zij verkondigt Dasaratha's geloften en eed, en, met
tene hardvochtigheid die een gemompel van afkeer en
verontwaardiging bij de aanhoorders doet opstijgen,
drukt zij dan het stellig verlangen uit, dat Rama
« heden nog naar het aangewezen ballingsoord vertrekke
15)1 »
Bewonderensweerdig is Rama's onderwerping; gelaten
aanhoort hij Keikeji's gezegden; hij buigt het hoofd,
zijn vader beveelt : hij zal gehoorzamen. « Nog heden vertrek ik naar het Dandaka-woud, » zegt hij; doch eerst zij
het hem vergund zijne moeder en Sita vaarwel te
zeggen (II, 16). Hij gaat naar het vrouwenpaleis (II, 17);
wanneer hij zich buiten aan de wachtende menigte
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vertoont, wordt hij even driftig als daar straks toegejuicht; immers
Op zijn aangezicht is geen enkele trek veranderd;
aan zijne houding bemerkt niemand wat voorgevallen is;
zoo minzaam en zoo vreugdevol als gewoonlijk groet hijhet dicht rond hem opeengepakte yolk.
Eenvoudig deelt hij het droevig nieuws aan Kosalya
mede. Hij tracht haar te troosten, doch maakt haar
tevens zijn onwankelbaar besluit kenbaar, om 's vaders
wil te volbrengen, niettegenstaande haar smeeken om aan
het gegeven bevel te wederstaan. Intusschen
Staat Lakshmana daar, met gebogen hoofd en verwilderden blik. Zijne ziel is in eene wolk van toorn en droefheid gehuld... De dappere held fronst de twee wenkbrauwen
en trekt ze op het voorhoofd bijeen; de onversaagde rilt
als eene groote slang, die men in haar hol komt tergen...
Zijn aangezicht is vreeselijk om aanschouwen : evenzoo de
muil van eenen machtigen, van woede brieschenden leeuw.
Met zijne handers slaat hij onrustig in het rond, gelijk een
olifant met zijnen snuit. Zijne oogen rollen ijselijk in hunne
holten; zijn hall kromt rechts en links, en met ongeduldige
hand omklemt de dappere het zwaard, dat machtige vijanden
verdelgt (II, 2o).
Dan, zich niet 'anger meer kunnende bedwingen,
valt hij hevig uit tegen de ontaarde stieft-noeder, en
tracht zijn broeder te overtuigen dat het hem vrijstaat
al of niet te gehoorzamen, daar Keikeji op zoo eene
slinksche wijze zijn verbanningsbevel bekwam. Doch
noch hij, noch Kosalya, die hare pogingen in dien
zin herbegint, kunnen erin gelukken Rama van zijn
voornemen te doen afzien; de « grootmoedige held »
blijft onwankelbaar als eene rots. Lakshmaan echter
zal niet gedoogen dat de Raghawer alleen vertrekke
hij zal hem vergezellen, niettegenstaande zijn broeder
daar in het eerst niet van hooren wil. — Kosalya,
door dit alles ziende dat zij toch haar zoon niet zal
wederhouden
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Begint de plichtplegingen, die het afscheidnemen voorafgaan, en wier volkomen navolgen den reizenden geluk
bijbrengt. Zij weerhoudt hare tranen, raakt het heilig water
aan... en vereert de goden, volgens de voorschriften der
gewijde boeken, met bloemen, spijzen en welriekende kruiden.
Zij geeft aan Rama wat nog overbleef van de uitgestorte
boter, eene geurigen reuk verspreidende olie en eenen bloemtuil. Dan trust zij hem op de wangen en sluit hem in hare
armen, en terwijl zij ten laatste aan des jongehngs rechterhand het Rakshoghni-kruid (I) bindt, spreekt zij droevig
de woorden van het vaarwel :
« Dat Brahma, de opperheer des heelals, dat de god
met de drie roemrijke stappen (2), dat zij u, o volmaakt
toonbeeld der menschen, met hunnen zegen overladen...
Dat de Sadhya's (3), de Maroeta's, de Maharshi's (a), de
Rishi's (5), dat Mitra, Socrija (6), Soma (= de Maan) u in
■■•• • • • • ,. . .
(I) Het _Rakshogh-ni- (---=--- het Rakshasen doodende) kruid beteekent
wellicht eene of andere plant waar de bijgeloovige Hindo's eene geheime
kracht aan toeschreven ; men neme dan Rakshoghni als een eenvoudig
epitheton ; de plant zelve weet men niet te bepalen.
(2) De god met de drij zegevierende stappen is Vishnoe ; ziehier
in 't kort het felt waarop gezinspeeld wordt. — Een ?coning der
Asoera's, Bali, Virosana's zoon, had reeds den goden het gebied der
aarde en der lueht ontnomen ; hij dreig le ze weldra uit den hemel
te jagen. Alsdan kwam zich Vishnoe, onder de gedaante van eenen
dwerg (vaniana) — dit was zijne vierde avattara (=herboring) —
voor den hoogmoedigen vorst aanbieden, en vroeg hem zooveel aarde
als hij er met drij stappen Iron overschrijden. Bali stond zulks gereedelijk toe : hij spotte zelfs met den dwerg; dock deze, eensklaps eene
reuzengedaante aannernend, was met den eersten stap reeds aan het
andere uiteinde der aarde, met den tweeden in den oppersten hemel,
en liet dan, ait medelijden, Bali de heerschappij over de onderwereld
behouden. Dit wordt in het lang en het breed door Visnamitra verhaald in Adikanda hoofdst. 28, Zie ook nog BARTH, _Religions de l'Inde.
(3) De Sadhya's zijn onzichtbare geesten, godheden van ondergeschikten rang.
(4) De Maharshi" s zijn de tien aartsvaders (pradjapatis) die wij
reeds ontmoet hebben.
(5) Door de zeven Rishi's beteekent men hier de zeven sterren
van den welgekenden « Hellewagcn ».
(6) illitra en Socrija zijn beiden de Zon. — Met de benaming
Mitra (=vriend) bedoelt men de Zon als verpersoonlijking der voortbrengende en versterkende kracht; ook nog — in tegenstelling met
Varoena, de nacht-zon — de zon, als schijnende gedurende den dag,,
Aldus beschouwt men ze als opperste v ] andin der boozen ; vandaar
Naar naam mitra. — Socrija is de Zon als bron des lichts beschouwd,
die de natuur de vruchtbaarheid, en den menschen de geestvermogens
schenkt.
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het woud gelukkig maken!... Dat de albewarcnde god (1),
dat de alvernielende god (2) u order hunne bescherming
nemen (II, 25)!
Nu moet Rama nog afscheid nemen van Sita, en.
-dit gaat hem pijnlijk vallen., Hij weet dat de noodlottige tijding, die hij de jonge vrouw brengen zal, haar
hart zal vaneenrijten; hij voorziet dat zij zich tegen
zijn vertrek zal verzetten, en hij al zijne wilskracht zal
noodig hebben om aan hare smeekingen te wederstaan.
Doch Sita verstaat het aldus niet : Rama vertrekke naar
Dandaka, doch zij zal hem vergezellen ! « Aan de zijne
des echtgenoots is de plaats der vrouw, » zegt zij ;
Rama schildert haar te vergeefs met de sterkste kleuren
de talrijke gevaren waaraan zij zich blootstelt, de hinderpalen waar zij onmogelijk over kan ; dit alles schrikt
haar niet af, en alhoewel het onzen held vrij wat moeite
kost hare bede in te willigen, moet hij op het eind
wel toegeven aan haar teeder en aanhoudend smeeken
(II, 26-3o). De laatste toebereidselen tot de reis worden
gemaakt'; Rama doet zijne goederen tusschen de arme
Brahmienen uitdeelen (II, 31-32); daarna, volgens Dasaratha's bevel, trekt hij weder naar het vorstelijk paleis.
Te midden van het gansciie Hof, waar nu ook Dasaratha's drijhonderd vijftig vrouw,m verschijnen, ontvangt
de edele gebannene het walkala (3) uit Keikeji's handers,
terwij1 Sita zich in eene ruwe gazellen-huid wikkelt ;
beiden, alvorens heen te gaan, knielen eerbiedig voor
den vorst neer, die, van droefheid overstelpd, in bezwijming valt (II, 33-37).
K. LECOUTERE.
(Vervolgt.)
) De alhewarende god is insgelijks Vishnoe. Als dusdanig heeft
hij zijne bijzondere vereerders, die zich kenm.erken door drij loodrechte lijnen op het voorhoofd. getr )kken. Dc middenste kleuren zij rood.
(a) De alvernielende god is Siva. Hij wordt wader verschillige
benamingen aanroepen. Hij ook heeft zjne bijzondere vereerders (de
Sivaisten) die zich van de Vishnoeisten onderscheiden met op hun
voorhoofd Brij gel i kloopende waterpaslijnen te schilderen, en daaronIer
een rood merkteeken, tusschen de wenkbrauwen.
(3) Walkala het boetekleed van boomschors. Die het nantrokken, bonden terzelfder tijd hunne haren tot djata, dat is samen
op het hoofd bijeen. Zij moesten zeer strenge boete plegen.
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K loof U, Schepper, Heer en Koning!
lk loof U, alvermogend God !...
Gij wenkt van uwe hooge mooning
— En 'k sta, en wacht op uw gebod.
En toornt Gij, in uw toorn verbolgen
\Verp ik aan de aarde rouw en dood
En dek met opgetaste golven
Het graf dat Ge in mijn diepte ontsloot;
'k Verstrooi en keer de koningsvloten
Als schelpjes in mijn breede kom...
En lacht Gij, 'k voer de visschersbooten
Blij hupplend naar de trust weerom.
Heer, laat mij goed zijn voor uw kleenen,.
Goed voor het arme huisgezin :
Zeilt vaders ranke schuitje henen,
Hai d'ongetemden golfslag in.
Dat met haar kind de jonge vrouwe
Nooit, dood van angst, op d'oever wacht',
Maar hoopvol in de 1,erte schouwe
Met oogen waar de vreugd in lacht.
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Heer, laat uw zegen mij doordringen —
Mijn gronden, die geen peillood tast;
Mijn stormen die hun banden wringen ;
De rotsen, in mijn boezem vast;
De levens in mijn schoot verscholen;
Mijn vlak ten die de mensch doorkruist;
Mijn verten, nog in nacht verholen ;
Mijne oevers waar de riethalm ruischt.
Hoe ver mijn wilde golven dreven,
Ge omsloot mijn rijk en hieldt den staf...
Geef zegenaan dit veld van leven,
Geef zegen aan dit diepe graf !

lk loof uw Naam, oneindig Wezen,
Wiens Wijsheid uit mijn wondren blijkt!
U, uit wiens hand mijn vloeden rezen,
Wiens hand mijne ebbe nederstrijkt ;
Die langs mijne ongekende kolken
De bane der verbroedring schreeft —
De landstraat der gescheiden volken
Die Ge in elkanders armen dreeft.
'k Zag, ja, uw vredebanen schenden
Door veete en wrok bij vuur en bloed;
Lands bier zich 't vrekkig onrecht wenden
Met aller ijdelheden stoet;
Maar 'k heb uw heilig Kruis gedragen;
Ik droeg de boden van uw Woord,
En bracht het heil der nieuwe dagen
Tot onbezochte volkren voort.

#
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1k loof u, God ! in uwe werken
Wier rijkheid u we glorie meldt !
Gij deelde de aard in duizend perken,
In berg en dal en woud en veld,
En hebt aan mij uw kracht gegeven ;
Op rnijne ruimten uitgebreid
Hebt Gij het zegel ingedreven
En 't beeld van uwe oneindigheid.
Gij gaaft aan de aard heur lieve dalen,
Haar grootsche bergen steilgebouwd,
Het eenzaam lied der nachtegalen,
Het kruidje dat zijn bloempje ontvou wt.

4
Mij gaaft Ge 't blijde golfgewiegel,
En van mijn ongemeten vlak
Schiept Gij den zon- en mane-spiegel
En welfde erin uw starrendak.

Werken 's Heeren allervvegen ,
Zingt den Heere lof en zegen !
Viert in eeuwigheid zijn' Naam !
Waatren boven 't , dak der hemelen !
Zon en maan en starrewemel en !
Regenvloed en dauwdrop saam !
Heeren krachten !
Looft den Heere,
Looft den Here, dagen ! nachten !
Looft Hem, duisternis en licht !
Looft den Heer van eeuw tot eeuwe,
Hitte en koude en ijs en sneeuwe !
Wolkgevaarte en bliksemschichz !
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Looft Hem, aarde! bot en bloesem !
Al wat kiemt in 's aardrijks boezem!
Looft Hem, berg en heuvelkling!
Weidegroen en blauwe luchten,
Grazend vee en vogelvluchten,
Dat uw taal Hem zegen zing' !
Bron en stroom! En gij, mijn wateren,
Looft Hem onder 't donderklateren!
Looft Hem als het koeltje u streelt!
Reuzen in mijn afgrond levend!
Vischjes, die, door 't ruime zwevend,
Met mijn daartle golfjes speelt!
Wijde vlakten! diepe gronden!
Laat uw stem den Naam verkonden
Van den Heere die u schiep !
Hem beleden ! Hem aanbeden!
Loov' Hem door al ,de eeuwighdden
Al wat Hij in 't leven riep!
Dr H.

CLAEYS,

pr.

EDGARD TINE.

IET alleen de redenaar, die in de Karners, in
gouwdag of meeting onzen taalstrijd voorstaat,
of de dagbladschrijver, die zijne pen ten Karen
dienste stelt ; maar ook de kunstenaar, die in de
eenzaamheid van zijne werkkamer meesterstukken voortbrengt voor Vlaanderens verheerlijking , verdient den lof
van elken waren Vlaming.
En dan vooral mogen wij hem onze aanmoediging
en onze dankbetuigingen niet sparen, als hij dezelfde
godsdienstige gevoelens met ons deelt. Den andersdenkenden immers ontbreekt het zelden aan lof bazuinen,
die hun talent aan de vier hoeken des lands verkonden;
de katholiekerL integendeel blijven maar al te dikwijls
door hunne eigene vrienden verwaarloosd.
Under dit - dubbel opzicht denken wij een niet
onverdienstelijk werk te doen met den lezer eenige
wetenswaardigheden mede te deelen over onzen grooten
Vlaamschen toonkunstenaar, Edgard Tinel.
De Vlaamsche meester zag het eerste levenslicht
te Sinaai in Oost-Vlaanderen, den 2 7sten Maart 1854.
Op achtjarigen ouderdom begon hij, onder de leidingzijns vaders, die het ambt van organist en schoolmeester vervulde, het klavierspelen te leeren. In 1863
vervorderde hij zijne studin in het koninklijk Conservatorium te Brussel, waar hij de eerste muzikale grootheden zijns vaderlands : Brassin, Dupont, Gevaert,
Kufferath, A. Mailly, Samuel, onder zijne leermeesters
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telde. Op dat tijdstip werden te Brussel twee broérs
met schoone stemmen opgemerkt, die als knapen solo's
zongen in de groote concerten : de eene was niemand
.antlers dan onze jonge toonkunstenaar.
In 1873 behaalde Tinel den eersten prijs in het
klavierspel, en op het zelfde tijdstip gaf hij zijne eerste
liederen uit. Hij was slechts Brie en twintig jaar oud,
toen aan zijne cantate : « 1/.! Klokke Roeland » de
prijs van Rome met eenparigheid werd toegekend.
Volgde een ernstige studietijd, waarna hij met zijne
« Tableaux symphoniques », zijne « Kollebloemen »
en eene reeks andere werden te voorschijn trail.
De gevierde Lemmens zaliger, tijdens de eerste
algemeene vergadering van het Davidsfonds te Leuven,
op 3 den Juni 1879 gehouden, de uitvoering van Tinel's
Kollebloemen hoorende, kon niet nalaten van den
jeugdigen toonzetter te zeggen : « Waarlijk, dat kereltje
zal verve gaan ».
Doch het was den grooten meester niet gegeven
de voile verwezenlijking zijner voorspelling te beleven.
In 1881 werd hij aan de kerkmuziekschool van Mechelen,
waarvan hij de stichter en eerste bestierder was, door
den flood ontrukt. Edgard Tinel werd hem als opvolger
aangeduid. Sedert werd onze kunstenaar tot algemeenea
toeziener der Vlaamsche muziekscholen bevorderd.

4
Edgard Tinel, alhoewel kunstenaar van ei gen vinding en zelfstandig in de hoogste mate, is Wagneriaan
in den vollen zin des woords. Zijn « Franciscus -» is
eene toepassing der vormen van Wagner op het oratorio. Maar zijne gewrochten putten in zijn vurig geloof
-en zijne gehechtheid aan den kathoheken godsdienst
een levee en eenen gloed, die het koude en wijfelende
protestantismus onmachtig is in de zelfde mate aan
Wagners scheppingen mede te deelen.
Eene ongemeene vruchtbaarheid was steeds onzen
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toonkunstenaar eigen. In het begin zijner loopbaan gaf
hij, op weinige maanden tijds, meer dan honderd zangen bij de dertig klavierstukken uit. Het valt niet in
ons bestek Tinels werken afzonderlijk te bespreken of
zelts ze alle op te sornmen. Eene grondige studie
daarover ware nochtans voor Belgie hoogst wenschelijk ;
immers, wij moeten het tot onze oneer bekennen, 's mans
meesterstukken werden tot nu toe in den vreemde beter
naar waarde geschat dan in zijn eigen vaderland.
Alzoo maakte zijne « Orgelsonate » in Duitschland
den grootsten opgang. Het is van haar, dat Frans
Witt, voorzitter van het Ceciliaverein, verleden jaar in
Beieren overleden, gezegd heeft, dat zij alleen met die
van Beethoven te vergelijken is.
Zijne Biinte Blatter (klavier), in Belgie minder
bekend, beleven in Duitschland reeds hunne tweede
uitgaaf.
Over ruim vijf weken werd te Stuttgart (Wurtemberg) zijn Te Deum voor mannenstemmen met orgel
uitgevoerd. Zoozeer viel de toonzetting in den smaak,
dat de maker daarvan ongevraagd eene geldzending
(eeresoldij) ontving, wat alleen met de aanzienlijkste
toonkundigen gebeurt.
Zijn Polyeucte, » die onlangs te Brussel zooveel
bijval verwierf, dagteeken van voor twaalf jaar. Doch
sedert heeft Tinel de orkestpartij heel omgewerkt, en
alzoo bracht hij een meesterstuk tut stand, waarvan de
uitvoering en op de leden van het orkest, en op de
toehoorders den diepsten indruk heeft teweeg gebracht.
Het werk bevat : J o een openingstuk (ouverture), ?,° de
droom van Pauline, 3' de dans in den tempel van
Jupiter, dans, die afgebroken worth door de komst van
Nearque en het omwerpen der afgodsbeelden. Daarna
schetst de muziek ons den triomf van het christelijkelemen t.
Doch ontegensprekelijk de grootste en volmaakste
schepping van den meester, ja, een der eerste k unst
gewrochten, die de Vlaamsche muziekschool in deze
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eeuw mocht voortbrengen, is het oratorio Franciscus.
De woorden zijn van L. De Koninck en werden in
het Hoogduitsch overgezet door Elisabeth Alberdingk
Thijm en in 't Fransch door Emma Tinel.
Het werk bevat drij deelen : Het eerste heeft voor
titel : « Franciscus' leven in de wereld. 0 Het tweede
draagt tot opschrift : «' Franciscus' kloosterleven. » Het
derde : a Franciscus' dood en verheerlijking. » Het
oratorio, geschreven voor Soli, Koor, Orgel en Orkest,
eischt voor zijne uitvoering meer dan gewone krachten.
Nochtans mochten wij dit kunstgenot herhaalde malen
smaken en zelfs werd Tinels « Franciscus te Londen
in de groote gemeentezaal van Westminster opgevoerd.
'Wij laten bier een uittreksel volgen der beoordeelingen, die in bladen van verschillige landen en gezindheden over 's mans meesterstuk werden gemaakt.
« Wij hebben bier met een grootsch en ernstig
kunstwerk van uitnemenden stempel te doen. Daarom
onze hartelijke dank aan den toonkunstenaar en een
vvoord van dank voor den dichter De Koninck ».
D

Coecilia.
« Het is een werk ter eere Gods, een met goud
geborduurd prachtgewaad, kunstrijk geweven uit honderd
duizenden verrukkelijke klanken om Sint Franciscus te
verheerlijken. Maar het werk prijst ook den bescheiden
meester, die een kunstgewrocht van den eersten rang
in het leven riep. »
TH. SMID, S. J.

in de Dietsche Warande.

« L'oeuvre du musicien est de haute valeur. Elle
doit etre incontestablement rangee parmi les plus belles
qui se soient produites dans notre temps. »
Flandre Libërale.
« Franciscus erwies sich bei der Auffiihrung als
eine epochemachende Erscheinung auf musikalischen
Gebiete. 0
KOlnische Volkneitung.
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EDGARD TINEL.

Deze enkele aanhalingen, welke wij zouden kunnen
vermenigvuldigen, toonen genoeg, welken opgang Tine's
oratorio in de muzikale wereld heeft gemaakt. De
meester heert zich daardoor eene roemzuil opgericht,
die de tijd niet kan ondermijnen. Hij heeft tevens eene
glansrijke perel bijgezet aan de kunstkroon van Vlaanderen, en daarom brengen wij hem bier onze openlijke
en innige hulde.
PAUL BELLEFROID .
Candidaat in de Rechten.

Leuven, Ion April 1890.

AAN GROOTMOEDER (I),
Grootmoeder lief
Met dezen brief
Korn ik u blij ontmoeten :
Het is een dag
Waarop ik plag
U altijd te begroeten;
En t' elken keer
Met altijd meer
Verheugen en behagen,
Omdat ik merk
Hoe kloek en sterk
Gij streeft door jaar en dagen.
Maria-Maagd
Heeft het behaagd
U met haar Imam te sieren;
Ik wensch dat wij
Nog dikwijls blij
Haar

feestdag mogen vieren.
K. LEDEGANCK.

(I) Deze onuitgegeven en onbekende versjes van den zanger der
Drie Zustersteden, ons behandigd door den heer Jules Fobe, notaris
te Gent, werden, te Zomergem, in 1833, voor de vuist geschreven,
om tot feestgroet te dienen in den mond van Dr Fobe's zoontje,
thans statieoverste te Geeraardsbergen. Men vond het gedichtje din
.den haak waar de doctor eenige zijner recepten aan vastprikte.
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Het voornaamwoord Du, door HIPPOLIET MEERT (bekroond
in den prijskamp der K. VI. Academie). Schoon boekdeel van
90 bladz. gr. in-8 0 . Prijs fr. 1,25. Boekdrukkerij, A. Siffer, Gent.
Dit geleerde weak handelt 1 0 over de uitspraak van du en dijn,
en verwerpt de in Belgié aanpnornen uitspraak doe en dijn,
trachtende te bewijzen dat in 't Middelnederlandsch deze woorden_
di en din kionken ; 2° over de vormen van het voornaamwoord
du, zich in deze lexigraphieke studie bijzonder steunende op de middelnederlandsche Grammatica's van Frank en Van Helten ; 3 0 over
de syntaxis van du, voor welke behandelmg de opsteller het veld
min beploegd vindende meer persoonlijken arbeid heeft kunnen
leveren ; 4° over het trapsgewijze verdwijnen van dudynen, en de
vergeefsche pogingen sedert 1830 door Vleeschouwer, Delecourt,
Dautzenberg, Van Beers en Heremans aangewend om he: verstor-ven du weer in de levende taal te voeren. Dat gnat niet, zegt de
schrijver, verlepte vormen weer op te frisschen : « Wanneer aan
eene plant een twijg verdord is, dan moge het moeciergew -as nog
zoo bloeiend fleuren, niets meer dan zal den dooden tak weer
verkwikken ».
Hoogleeraar Willerfis schrijft in zijne beoordeeling, over het
onderhavige gewrocht, in de Verslagen en Mededeelingen der K. Vl.
Academie verschenen
« De verhandeling getuigt van fijn oordeel, van grondige kennis der Germaansche taalkunde en van groote belezenheid in de
Middelnederlandsche taalkunde. Zij is eene belangrijke bijdrage tot
de kennis der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
«- Wii dit zeggen dat wij in al de meeningen deelen, die door
den schrijver worden verdedigd? Volstrekt niet. Wij schrijven de
verdwijning van het dudijnen uit de letterkundige taal niet toe
aan Franschen of riddeilijken invloed. Onze overtuiging is dat, ten
tijde van van Maerlant, in Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, ja
in Limburg tot op weinige uren afstand van de Maas, de 2e pers.
enkelv. der werkwoorden aan de volkstaal onbekend was, en dat
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de Middelnederlandsche schrijvers van hooger vermelde gewesten
deze vormen hebben ontleend aan van Veldekd en de Maas-Rijnlandsche ridderschrijvers, die in 't Maas-Rijnlandsch dialect dichtten, waar het voornaamwoord doe (en niet du) en de 2 e pers.
enkelv. der werkwoorden altijd in gebruik zijn geweest en nog
woorden gebruikt.
« Verder, gelooven wij niet met den schrijver dat de diphthongeering der I tot y eerst begonnen is met het einde der XVIIe
eeuw, maar wij treden het gevoelen van van Helten bij, dat reeds
in de XIVe en XV° eeuw (volgens onze meening veel vroeger nog)
het yolk in Brabant, Antwerpen enz. niet 1, -maar ij uitsprak.
« Wij teekenen verzet aan'tegen de gangbare en door den schrijver nogmaals ondersteunde bewering dat het reflexivum TO/ een
Hoogduitsche vorm Zich bloeide ten alien tijde welig in het
Maas-Rijnlandsch en in het Kleefsch-Geldersch dialect, lang voor
dat er spraak kon zijn van Hoogduitschen invloe i op deze Nederduitsche dialecten. Zoo leefde dit voornaa nwoord reeds in de
Wachtendonksche Psaimen, welker taal, \vat men ook zegge, nailer
verwant is met de hooger genoemde dialecten dan met de specifischNederlandsche taal. De vorm seg bestaat zelfs in het Noordsch
dialect der Faeroe-eilanden, dat zeker nooit aan een' Hoogduitschen
invloed is onder\vorpen geweest.
maar
« Verder nog denk ik, dat Tegde komt, niet van -egt
van Tegt di: Di is eene oude meervoudsvorm van du, die in de
gij, evenals het MaasBrabantsche dialecten bestaat nevens
landsch dialect der en ddr bezit, nevens ger en gdr. »
Opgaande lessen op stukken van Bloemlezing van J. Bols
en J. Muyldermans, door A. , Joos, professor in de Normaalschool van Sint-Niklaas, 2 de deel, Gent, A. Siffer, fr. 0,75.
« Dit week niet alleen geleerd en nuttig, hetgeen ik hier,
even gelijk in zijne andere gewrochten weer bewonder, is, dat het
op zulke boeiende belanginboezemende wijze geschreven is. Het
zal veel goed stichten. » Zoo sprak een van onze fijnste en best
beslagene taal- en letterkundigen, omtrent het onderhavige werkje,
en ongetwijfeld zal elkeel,, die het zal doorbladeren, dit vleiend
oordeel bijtreden.
Schrijver houdt geineenzame praatjes over de brieven, over het
verhaal, de legende, het kluchtig verhaal, de fabel, de beschrijving; hij somt er de vereischten van op. toetst zijne voorschriften
op een stuk uit de BloemleTing, duidt andere stukken aan welke
op dezelfde manier mogen bestudeerd worden, geeft onder werpen
op voor elk yak tot zelfoefening, en voegt bij zijne letterkundige
besprekingen en ontledingen, wenken over stijl en taal, spraakkunst
en syntaxis.
Hier niets van dat koud en valsch pedantisme, dat conven-
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tionneele classicisme waarmede men ons in onze collegejaren den
geest voistampe : alles is hier natuurlijk en waar, zoo duidelijk
en plastisch voorgedragen dat geen leerling de zaak niet begrijpen
kan, daar alles op de natuur, de wezenlijkheid, de gezonde rede 'en
de dagelijksche ondervinding gesteund is.
En wat den stijl van dit handboek van letterkunde betreft,
hij is, even gelijk wij het vroeger aanstipten voor het eerste deel,
frisch, bloemrijk, vloeiend, eenvoudig en tevens gekuischd en verzorgd. Mijns dunkens, is dat de type der ware volkstaal, even verwijderd van het opgeschroefde en plechtig bombast als van het
ergelijk plane van eenige taalrealisten.
Met deze handboekjes, en met Stijl- en Letterkunde van F. Willer-xis, is ons middclbaar onderwijs nu ten voile toegerust voor wat
het moeilijke en kiesche onderricht betreft van de letterkunde; ook
twijfelen wij niet of ze zullen welhaast in al onze colleges in de
handen der leerlingen gegeven worden.
De goddelijke beloften der Kerk in den loop der eeuwen,
door Mgr. M.-H . RUTTEN, huisprelaat van Z. H. den Paus, vicaris-generaal van Z. Hoogw. den bisschop van Luik. Luik, H. Dessain, i8go, 8°, XVI-512 bl. Prijs fr. 2,00.
Ziehier een waarlijk stichtend, opwekkend en vertroostend boek,
den Roomsch-Katholieken aangeboden. Is de Ketk eene menschelijke of eene goddelijke instelling? Flare bestrijders louden 't met
het eerste deel dezer vraag, de geloovige erkent in haar een verhevener oorsprong. De dwaling van onzen tijd wordt door den,
geleerden schrijver te niet gedaan door te wijzen op de geschiedenis der Kerk, sedert h iar ontstaan tot den huidigen dag.
Den onbevooroordeelde, den liefhebber der waarheii zal het
bock, bopen wij, dit feit volkomen bevestigen. Inderdaad, indien
de Kerk eene Touter menscheh l ke instelling geweest ware, zou zij
reeds lang hebben uitgeleefd. Wat toch zou zij, indien de hand
Gods niet beschuttend en zegenend , over haar uitgestrekt bleve?
Waar zou zij kracht en leven putten in den onverpoosden strijd,
haar hardnekkig door alle y lei machten aangedaan? Welke andere
instelling, zoo fel bestreden, aanhoudend gelasterd en vervolgd,
zou weer stand geboden hebben aan slagen van zoo groot eene
razernij, als Welke zij heeft te onderstaan gehad? Hoe anders,
tenzij door de wrekende hand Gods, verklaren de onloochenbare
beschaming en veinedering barer vijanden, te beginnen van Pilatus
at, om te eindigen met Alexander II, keizer aller Russen? Nu
bloeiend, dan terneergedrukt, nu verheerlijkt, dan irt 't slijk vernederd, houdt zij stand, altijd vol moed en hope, berustend in
,de goddelijtie helofte : « Ik zal met u zijn tot het einde der
eeuwen. »
Dat God de Kerk beproevingen laat Jijden, is geen bevkijs dat
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Zijne hand is ingetrokken, integendeel : door die beproevingen
wordt zij gelouterd, van 't geen er weleens menschelijks is ingeslopen ;
maar als de flood het hoogste is, als zelfs de getrouwe kinderen der
Kerk mismoedigd het hoofd laten op de borst zinken, komt, zichtbaar als het ware, de almachtige hand des Vaders, die h,ar wreekt
en weder opbeurt. De geschiedenis der Kerk bewijst dit, van de
eerste christene tijden of tot den Culturkarnpf der XIX' eeuw.
Ziedaar, geachte Lezer, in korte trekken, den inhoud van het
nieuwe gewrocht van Mgr Rutten, dat toegelicht is en gestaafd
door honderden treffende voorbeelden uit de geschiedenis der
Roomsche Kerk, waardoor het niet alleen een stichtend, uitmuntend leer-, maar ook een onderhoudend leesboek is. Voeg daarbij,
dat het weak geschreven is door eene meesterhand, sober van stijl,
geltjk het een geschiedboek past, maar toch vloeiend en boeiend,
en gij zult overtuigd zijn dat de Goddelijke Beloften der Kerk
eene plaats verdient in ceder katholiek huisgezin, waar de godsdienst
en de taal van het voorgeslacht in eere worden gehouden. D.
Leven van Pater Damiaa-a. Zeker zal de vLrmaardheid niet
ontbreken aan dezen waren christenheld. Het is nog maar even
een jaar geleden dat Pater Damiaan, d apostel der Melaatschen,
te Molokai het slachtoffer gewo r den is van zijne zelfsopoffering, en
reeds in alle landen en in alle talen wordt zijn heldenrnoed door
talcijke levensberichten geroemd. Zoo Viaanderen in die algerneene
hulde met ten achteren is gebleven, toch heeft het ons tot heden
ontbroken aan een volledig levensverhaal, waarin de Vlaming de
glorierijke daden ‘ van zijnen stamgenoot in Dietsche tale kon
bewonderen. Die leemte s,vordt thans aangevuld, en wij hebben het
genoegen aan onze lezers te mogen bekend maken dat weldra
bij Desclee, De Brouwer en Cie te Brugge een volledig en geillustreerd Leven van Pater Damiaan zal verschijnen. Volgens
het Prospectus, dat wij ervan ontvingen, zullen we bier to doen
hebben met een uitgebreid levensverhaal van omtrent 25o bladzijden, « het eerste misschien dat eenige aanspraak op volledigheid
kan maken. » De Schrijver, de E. P. Butaye, S. J., had te zijner
beschikking nieuwe en nog ongebruikte getuigschriften, brieven en
reisverhalen, zoodat wij bier wellicht beter dan in de Engelsche
werken van P. Kmgdon en van M. Clifford, alsmede in de FranOle van P. Tativel en van M e Craven, den Apostel der Melaatschen in zijne ware trekken zullen afgeschetst vinden. « Men
wenscht, zegt vender het Prospectus, dat die levensbeschrijving,
ook ,wat taal en stijl betreft, als nuttige en aaiigename lezing moge
voorgelegd worden aan leerlingen van onze Vlaamsche scholen en
Colleges ».
Het work zal een twintigtal houtsneden bevatten en aan den geringen prijs van i fr. verkocht worden, terwijl een groote afslag voor
V. M.
meer exemplaren wordt toegestaan.
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Men kondigt ook een leven aan van Pater Damiaan door den
eerw. beer Vuylsteke en bijzonder geschikt voor prijsuitdeelingen.
Prijs fr. 0,50.
Roomen! Uit Aalst naar Roomen. Aalst, drukkerij van den
schrijver, Daens-Mayart, 1889, 12 0 , VIII-256 bl.
Reisbeschrijvingen naar Rome zijn er, oak in onze letterkunde,
genoeg voo rhanden, maar wij kennen er geene, die zoo goed
geschikt is voor het yolk, als het boek van den beer Daens. De
schrijver, die geteld wordt under de kampioenen voor de rechten
der Kerk, ziet en bewondert min met het oog van den dichter
en van den kunstenaar dan met het oog des overtuigden katholieks.
Toch geeft hij eene schets van het merkwaardigste, dat vooral in
de tempels der Italiaansche steden is aan te treffen. Op reis vergeet hij niet steden en landschappen te doen kennen, beknopt, wel
is waar, maar l och genoeg om den Lezer er een duidelijk denkbeeld van te geven. In 't koi t, Roomer is een goed volksboek, dat
wij wenschen in vele Vlaamsche buisgezinnen aanvaard te worden.
Kort begrip der Geschiedenis van het Nieuwe Testament,
naar kanunnik von Schmidt, door ALFONS VAN Loo. — A. Siffer,
uitgever-drukker.
Dit schoon err wel verzotgd boekdeel, voorzien van platen en
gekieurden omslag, maakt het vervolg uit op het Kort begrip
der Geschiedenis van het Oud Testament, van denzelfdeu schrijver, verleden - jaar bij denzelfden drukker vac de pers gekomen,
en dat zoozeer in den smaak van het publiek viel dat er, op
enkele weken tijds, ruim i600 exemplaren van werden omgezet.
Evenals bet voorgaande is het nieuw verschenen bock bijzonder geschikt niet alleen voor prijsboek, mar ook om — zooals
het in Duitschland sedert Laren met het oorspronkelijk werk het
geval is — in de katholieke scholen als leer- en leesboek gebruikt
te worden. Ook in de katholieke huisgezinnen zal bet met zooveel
vrucht als genoegen gelezen worden.
De taal is zuiver en vloeiend; de stoffelijke verzorging laat niets
te wc‘nschen.
Lijvig boekdeel van 200 bladzijden aan 1 tr. per exemplaar,
met chromo-omslag of fr. 1, 20 gekartonneerd en nog korting voor
meerdere getalleti.
Zangboek der Gymnastiek, verzameling van Vlaamsche liederen
ter begeleiding der oefeningen van het werk Handleiding in de
vrije- en stokoefeningen, door J.-B. DE CONINCK, hoofdonderwijzer
te Kemseke. Gent, A. Siffer, fr. 1,5o.
De schrijver begint met in zijn voorwoord zeer nuttige wenken
te geven over den te volgen gang bij het gebruik van zijn Zangboek. In den loop van zijn werk heeft hij, onzes dunkens, ten
voile het tweevoudig Joel berelkt dat hij zich voorstelt : de gym-
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nastische oefeningen aantrekkelijk maken en edele gevoelens in de
harten onzer longs lee(lingen opwekken, bij middel der zangen
die de oefeningen begeletden ; de melodieen zijn gemakkelijk om
to vatten, en evenals de woorden, gansch in overeenstemming met
de verschillige bz.vvegingen De rnarschen die den 'bundel sluiten,
schijnen ons bijzonder wel geschreven onzer toonkundig opzicht.
Wij wenschen M. De Coninck geluk over zijn werk en tevens
eene spoedige verspreiding van zijn Zangboek.
Z.
Onze nationale Letterkunde. — In 't kort zijn er van verschenen Twee redevoeringen van J.-H. Van der Palm en De Beren
door Gustaaf Segers. Steeds verdient deze goedkoope uitgave ondersteuning en aanrnoediging ; jammer dat zij zoo traag vooruitgaat
want zij zal eene uitgelezene bibliotheek van onze beste schrijvers uit oaken. Iedereen is voor geene volledige uitgaven van
schrijvers, waarin men kaf en koorn koopt, daar nog gelaten dat
alle beurzen er niet toereikend voor gevuld zijn; hier heeft men
den pit, den kern voor eenen ez.hten spotprijs (fr. 0,25 de afl.)
La condition du logement de l'ouvrier dans la y ule de Gand,
par le Baron ALEXANDRE DE ' T SERCLAES DE WOMMERSOM. Gand,
A. Slifer. Fr. i,00.
In dezen tijd van belangstelling voor alles 'vat de maatschappelijke kwestien betreft, zij dit grondig en voortreffeltjk werk warm
aanbevolen aan al wie zich met die gewichtige studie onledig houdt.
De « Vlaamsche bibliophilen xi van Gent gaan de zeldzame
Sermoenen (152o) van Pater Nicolaas Peeters uitgeven ; Prof. Acquoy
van Leiden zal de inleiding schrijven. Baron Jan Bethune bezorgt
er eene uitgave van het Cartularium der Leugemeete en dat van
Het Kinderen-Aleyns Hospitaal beide te Gent, terwijl Prof. Van
Helten, van Groningen, arbeidt aan het tweede deel der onuitgegeven Gedichten van Anna Byns en Prof. Vercouillie van Gent
aan de ProTawerken van Zuster Hadewych.
Van M. Frans De Potter is verschenen, slechts gedrukt op
12 exernplaren : De Teden en gebruiken van ons yolk in de XIII6
en XI Ve eeuiv volgens de gedichten van den tijd. Prijs fr. 1,5o.
Van Honore Staes kwam uit Verstooten geluk (1,5o) een
volksroman, en van A. Walgrave gaat in het licht komen : De groene
Schuimers (1,50), een historisch verhaal uit den tijd der kruisvaarten.
Wij ontvingen ook ter bespreking : 7aarboek der letterkundige
vereeniging yan-Frans Willems te Antwerpen, Fernand van Portugal (I ,5o) en Sergius, de veerman van de:?, Tiber (1,00), 2 verhalen
door G.; Verslag over de werkTaamheden der Vlaamsche conferent-e der balie van Gent en Voordracht gehouden ter heropbeuring der conferentie, beide door M r C. Suffer. Later breedvoeriger
hierover.
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Sythoff te Leiden geeft eene goedkoope reeks uit van Nederlandsche classieken, oiler leiding van Prof. ten Brink. Het
eerste deel bevat eenen roman van A. Loosjes : Het leven van
Maurits Lijnslager, verschenen in 1814. leder deel zal fr. ioo
kosten.
Malmberg, van N: T megen, kondigt aan Studién en Kritieken,
dc-)or P.-F.-Th. Van Hoogstraten ord. Proed. en waarvan de eerste
studie zal heeten « Busken Huet over AlberdinFk Thijm a (fr. 9,1o).
K. VI_ Academie. — In hare zitting van (6 April hoorde
de vergadering eene merkwaardige lezing van M r Obrie over De
Tuiverheid in de taal. Met nut zal men die studie lezen in de
Verslagen en Mededeelingen.
Naast de regeling van huiselijke zaken is er beslist, aanvang
te nemen met de Vlaamsche biographie en bibliographie. Ten einde
zoo volledig mogelijk te zijn, zal men door omzendbrieven inlichtingen vragen aan de openbare kloosterbibltotheken en boekerijen,
gal de liefhebbers, uitgevers en boekhandelaars.
Het voor viaamwoord Du, door H. Meert bekroond in den
wedstrijd van 1889, is thans verschenen en in- den handel gesteld
aan fr. 1,25.
Het publiek wacht met ongeduld naar het verschenen van de
bekroonde werken der heeren Craeynest en Broeckaert over de
Bastaardwoorden.
Vlaamsche belangen. — Het hoofdbestuur van den Vlaamschen
Landdag, met M. De Beucker aan het hoofd, is den 5 April door
Minister Beernaert ontvangen, en heeft van zijn gehoor den
besten irriruk medegebracht. Waren nog tegenwoordig de heeren
D r Goffin, Prayon, Heuvelmans en Van der Mensbrugghe terwiji
de heeren Reinhard, Van Steenkiste en De Visschere zich laten
verontschuldigen hadden.
De afvaardiging heeft aan den heer minister de besluiten
overhandigd van den Landdag te Brussel den 23 Februari laatsleden gehouden.
Wat de Vlaamsche gemeenten betreft, heeft de heer Beernaert
erkend dat de lijst moet herzien vvorden, bepaaldelijk met het
oog op plaatsen, gelijk , St-Truiden en Berchem-bij-Antwerpen.
Nochtans denkt hij dat het voorbarig ware, reeds nu Brussel als
eene uitsluitelijke Vlaamsche gemeente te beschouwen.
Betrekkelijk het rechtswezen heeft hij de atgevaardigden verzocht hem kennis te geven van alle overtredingen der taalwet, en
beloofd dat de regeering onmiddellijk maatregelen zou nemen om
alle misbruiken te doers ophouden.
Wat het onderwijs aangaat, is de minister van meening dat
de nieuwe wet van acrd is voortaan te beletten dat er in de
Vlaamschen gewesten veeartsen zouden aangesteld worden die de
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Nederlandsche taal niet machtig zijn. Overigens zullen de vakwoorden in de school te Kuregem in twee talen worden onderwezen.
De Minister heeft verder bevestigd dat er, behak e te Vilvoorde,
ook te Gent eene Vlaamsche land- en tuinbouwschool zou worden
ingericht en laten hopen dat er later nog dergelijke scholen zullen
kunnen ontstaan.
Sprekende over het recht der Vlaamsche studenten, om hun
examen in de moedertaal af te leggen, heeft de heer minister zich
verbonden die vraag zeer ernstig te zullen onderzoeken.
Een thearetische en praktische leergang van Vlaamsche rechtspleging zal eerlang te Gent worden geopend. De afgevaardigden
hebben den wensch uitgedrukt dat die leergang door eenen alleszins bevoegden rechtsgeleerde zou worden gegeven en dat men
hem den rang en den titel van hoogleeraar zou toekennen. (M. Obrie).
De heer Beernaert zal dat verzoek met de vereischte aandacht
in overweging nemen en aan zijne kollegas mededeelen, verder
zijne belangstelling in de Vlaamsche zaak betuigende en zijn voornemen al de Vlaamsche taalgrieven trapsgeivike te doen verdwij nen.;
— Te Roeselare had den tweeden Zondag van April een
West-Vlaamsch Gouwdag plaats, een der schoonste, die tot heden
gehouden werd. Als redenaars traden op Dr. van Steenkiste (Brugge),
Alfons Carlier (Roeselare), Chielens {Brugge), Dr. A. Depla (Ruddervoorde), Ducantillon (Waregem), Mr. de Visschere (Brugge),
Dr. Delbeke (Roeselare), Van de Walle (ibidem), Claeys (Beirvelde),
Scharp (Brugge).
De studenten van 't klein Seminarie te Roeselare en uit Brugge
hadden het bericht gezonden, dat zij gaarne de vergadering hadden biigewoond, doch dat er verbod was gekomen van hunne
overheid. Wij keuren dat verbod af i zijne taal beminnen is zijn
land beminnen en God vereeren — want de taal is een geschenk
van God, dat niemand het recht heeft te minachten. Door maatregelen van zulken aard wordt de strijd niet gekoeld — wel integendeell
De kamp voor het goede recht wint elken dag meer en meer
veld : de Vlaamsche beweging is eene groote macht geworden,
met welke stellig moet gerekend worden door .Wetgevers en
Staatsregeerders, op straffe van val.
Op den gouwdag werden vele waarheden gezegd, zelfs verscheidene harde... De waarheid mag, ja moet gezegd worden, wanneer
het inzicht, het betrachte doel loffelijk is en er geene personen,
maar enkel beginselen bedoeld worden.
Een der spreaers drong aan op het beoefenen van den Vlaamschen zang, bij feesten van de school enz. Hij scheen onbekend
met de talrijke liederen, welke voor de Vlarningen bestaan. Vele
van deze, sedert een dertigtal jaren gedrukt, zijn mogelijk niet
meer verkrijgbaar, maar toch is nog een groote voorraad voor-
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handen; die beter gekend zal zijn als de volledige Vlaamsche
Bibliographie het licht zal hebben gezien.
Wij meenen niet te overdrijven wanneer wij zeggen, dat er
minstens 600 Vlaamsche kamer- of concertliederen zijn gedrukt,
van welke het grootste getal gerust in elk gezelschap mag aangeheven
woi den. Zeer schoone, onder 't opzicht van , dicht en van melodie,
zijn daaronder. Is de keuze van de nieuwe liederen misschien
gering — van vele oude is de letterkundige eigendom vervallen
en kan een of ander uitgever de zauglustigen gerieven met eene
nieuwe, liefst goedkoope uitgave, die ongetwijfeld veel aftrok zou
vinden. Wij wijzen bier siechts op de zangstukken van Miry, Volcker4, Houben, Gregoir, Janssens, Wittock, Welke wij zongen in onze
jeugd en die nog heden, wij zijn er zeker van, zeer zouden bevallen.
— Dezer dagen gaf de cornponist Jan Blockx te Brussel een
zang- en instrumentaal concert uitsluitelijk samengesteld uit zijne
gewrochten. De Koningin en de Gravin van Vlaanderen wenschten
hem geluk in het Vlaamsch.
Davidsfonds. Wij herinneren aan onze lezers de jaarlijksche plechtige vergadering welke den 8 Mei, om 12 uur, te Leuven
plaats zal hebben in de Hallen.
In beginsel is het aangenomen dat de feestvergadering van 1891
te St.-Niklaas zal gehouden worden.
Het hoofdbestuur hceft beslist in het toekomende jaarboek de
vertaling te drukken van het volgende werk, bekroond door de
Koninklijke Belgische Academie : Entretiens sur l'intemperance ;
misere, maladie, crimes, par le d r G. Delaunois, a Perulwelz.
On 'e boeren, het heldenepos der Kempische conscrits, zoo
ongeduldig verwacht, is aan de leden verzonden ; in Juni komt
het eerste deel van Reus Finhard, door R. Millecam.
Den 2osten April huldigde de afdeeling-Tienen een borstbeeld
in van vader Vader David, tewelker gelegenheid M r Van Haken van
Sint-Truiden eene schitterende voordracht hield over Vlaanderens
geschiedenis.
Op Tweeden Paschen hield de bloeiende afdeeling Asper-Eine
hare jaarlijksche plechtige zitting, opgeluisterd door zang en muziek
en gesloten met eene weisprekende voordracht door Amaat Joos
over De Moed. Men schrijft ons hierover :
« Hoe schoon, meesleepend, krachtig en gespierd was de voordracht van den wel eerw. beer Amaat Joos, leeraar te St.-Nicolaas.
Hoe helder en edel straalden de voorbeelden van moed, door den
gloedvollen redenaar aangehaald !
Hoe vergenoegd blikte de juichende menigte de heldendaden
onzer voorouders, alsmede die der tegenwoordige Vlaamsche strijders na! Hoe blonken en schitterden navolgensweerd de voorbeelden
van moed door godsdienst, lietdadigheid of zielenijver ingegeven !
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Hoe sterkead voor de begeesterde scharen luidde het einddeel der
voordracht van den machtigen redenaar Schoon en lief klonk
zijne tale, zoet en afwisselend, edel, krachtig en tintelend in
woord en wendingen met al de rijkdommen der volksspraak!...
Hulde en dank aan leeraar Joos, den koenen Vlaming. »
De Afdeeling van Borgerhout deelt ons het volgende mede
over haar feest op 14 April, dat men het Wambachsfeest zou molten
noemen, daar al de muziekstukken van dien meester waren, en
tevens onder zijne leiding of begeleiding uitgevoerd werden.
Een total uitgekozen vrouwen- en even zooveel mannensternmen zongen met zooveel samenhang als juistheid « Benedicta »
(eerste uitvoering), n" 6 en 3 uit Yolande en 't refrein van het
lied van den Menestreel uit dezelfde legende.
M. Van Den Eynde had met uiterst welgelukken de moeilijke
taak op zich genomen het MinneTangers-rneilied van Rodenbach,
On,'e Vlag van E. Janssens en Helden.rang van L. Plettinck te
vertolken ' De kernige poezij dezer liederen heeft uit het gloeiend
en begeesterd gemoed van Wambach eene muziek doen opwellen,
die door zwierige melodij en krachtig rythmus uitmunt, maar bij
den zanger een sterk stemorgaan en vast karakter vergen.
M. Hoeben zong met zijne meesleepende stem het gemoedelijk lied van den menestreel, dat door zijne gelukkig gekozen
mineurakkoorden zoo wel de oude minneliederen nabootst, en
het poetisch zeemanslied van Juffr. Mafia Belpaire. Opdat dit lied
aan 't publiek bevalle moet de zanger eene zeer buigzame stem
en dichterlijk gevoel bezitten ; welnu, het werd met genoegen
gehoord .en warm toegejuicht.
De jeugdige jufvr. Oyen, leerlinge van Wambach, voerde met
haren meester de Optocht der Gilden uit, en speelde alleen de
Padoano, beide uit Yolande. Juffr. Oyen heeft een zuiver en net
spel en toont dat zij de lessen van haren meester benuttigt.
M. Vermeylen, ondervoorzitter der afdeeling, gaf eene boeiende
voordracht over een passend onderwerp : de Belgische toonkundigen. Hij gaf een algemeen overzicht van de muziek, te begirinen
van de Barden; hij sprak van de ontwikkeling der muziekscholen
in de kloosters, van de menestreelen en de beroemdste muziekleeraren, van de oude spelen en hunne gelijkenis met het huidige
Opera-comique, van de verbastering der kerkmuziek en de poging
tot zuivering ervan, enz., enz. Ten slotte wees hij op 't gevaar
der Fransche flauwe romancen en hemelde de Vlaamsche muziekschool van Antwerpen op met haren stichter en meester, met de
groote mannen, die zij reeds heeft gevormd, en de werden die zij
hebben voortgebracht.
Aan Wambach werd daarna een prachtig ingebonden exemplaar geschonken eener opera-partitie van Wagner, en M. Desmeth,
schepene en voorzitter der afdeeling, sprak hem eenige welgevoelde
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woorden toe. Hij haalde. aan hoe Wambach van ieder als kleine
knaap was gekend geweest; hoe iedereen hem had weten opgroeien
-en vooruitgaan; hoe elkeen getuige was geweest van zijn eers e
optreden, zijne eerste lauweren en zijnen triomf bij de uitvoering
van Yolande. Hij wees op de talriike en belanglooze diensten,
Welke Wambach aan de afdeeling had bewezen en zegde dat het
geschenk moest aanzien worden als een geringe blijk van dank
M.
en erkentenis.
1- Campbell, Bestuurder der K. Bibliotheek van den Haag en
buitenlandsch eerelid der K. Vlaarnsche Academie, Hij was niet
alleen een onderscheiden bibliothecaris, maar ook een gewaardeerde
schrijver. Onder tneer andere werken gat hij uit : Levensbericht
van .7. W. Holtrop en Annales de la typographie neerlandaise au
15 0 siecle.
Felix Van de Sande, de gekende tooneelschrijver, is op
Maart te Koekelberg overleden, 66 jaar oud. Hij schreef eene
menigte dramas en blijspelen 2.n met [let vijfde rad aan den.
wage), won hij destijds den lauwer in den driejaarlijkschen prijskamp van tooneelletterkunde.
t Graaf Armand de Pontmartin, vermaarde Fransche
schrijver, 79 jaar oud. Na aan onderscheidene bladen en
tijdschriften medegewerkt te hebben, was hij sedert ettelijke jaren
een der opstellers van La GaTette de France en van Le Correspondant.
Onder zijne bijzonderste werken melden wij : Conies d'un
planteur de choux, Memoires d'un notaire, Contes et nouvelles,
Le fond de la coupe, Reconciliation, La fin d'un proces s Pourquoi
je reste a la campagne, Or et Chizquant, Les batleurs de temples,
Entre chien et loup, Les corbeaux dil Gevaudan, Le filleul de
Beaumarchais, Le radeau de la ...ljeduse, La mandarins, Le Pere
Felix, Les traqueurs de dot, (met Fr. Bechard.)
Het is aan zijne menigvuldige artikelen over critiek, thans
door eenigen als verouderd en van eene uitgeleefde school beschouwd, dat hij inzonderheid zijne vermaardheid te danken heeft;
hij vereenigde ze in boekwerken onder de volgende titels : Causeries du samedi, Les Semaines litteraires, Nouveaux Samedis,.
Souvenirs d'un vieux melomane, jeudis de Mme Charbonneau.
Zijn afsterven is een groot verlies niet alleen voor de letterer-1,
maar ook voor de koningsgezinde partij. Den dag zijnen dood
gat La , GaTette de France zijn 1105 den feuilleton. Hij was geboortig van Avignon, alwaar hij ook gestorven is.
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ERTIJDS vvaren geleerde vrouwen kosterijke
vogels; maar de moden veranderen evenals de
tijden. Men ziet nu inderdaad Vrouwen Advokaten,
Vrouwen Doctoors, Vrouwen dit en Vrouwen dat ; wiskundige Vrouwen vindt men toch zelden : God zij
gedankt 't Is niet om te zeggen dat er geene moeten zijn.
Vrouwen zoowel als Heeren wordt oorlof gegeven om
aan de wetenschappelijke ontwikkeling der Maatschappij
merle te werken e rnaar om haren zedelijken vooruitgang door de opvoeding te bevorderen, zijn zij toch
beter geschapen. Wij zullen immers zien dat de eene
of andere misschien beter zou gedaan hebben, zich op
de zaken van haar geslacht toe te leggen. Wat er ook
van moge zijn, aanschouwen wij ze alleen als belangwekkende personnagien, die weerd zijn hunne levenschets in alle talen gedrukt te zien.
Wij zullen hler de orde der tijden volgen, mits
er geene merkelijkc reden te vinden is, in gelijkheid
van acrd of van vaderland, om de tijden te vervvarren.
De eerste dus, waarop wij onze aandacht zullen
vestigen, is Hypatia, dochter van THEON (I), befaamden

( 1 ) 'NEON ' S faam was in haren vollen bloei onder de regeering
van Valentinianus I, Valentinianus II, en Theodosius den Groote,
van 365 tot 39o. Hij schreef aanmerkingen op de Beginsels van
EucLIDEs en op het Almagest van ProLEmxus cfr. Bouillet. Dict.
d'Hist. et de Geographie).
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wiskundigen en wijsgeer van Alexandria (I). HYPATIA
was in Alexandria ten jare 37o geboren : hare dood
viel, volgens de meest aangenomene zienswijze, in 415.
Volgens SUIDAS (2) was zij eene vrouw met zeer uitgebreide kennissen begaafd. Onder de oogen en de leiding
van Karen varier leerde zij meet- en sterrenkunde.
Nadien we ird zij door hem in Griekenland gezonden,
alwaar zij in Athene eenigen tijd verbleef om de lessen
der Nieuw-Platoniêrs (3) te hooren. Dit geschiedde
onder de regeering van ARCADIUS, THEODOSIUS'
zoon (4). Wanneer zij tot Alexandria terug kwam,
werd HYPATIA door het bestuur aangevraagd, het
onderwijs der wiskunde en wijsbegeerte in het Musceum,
dit is in de Hoogeschool van hare geboortestad, over
te nemen. Hare faam als mecsteres dezer twee wetenschappen was zoo groot, dat men haar den bijnaam
gaf van « cica tAdaosoo;. » Zij onderwees de wiskunde met
zoo veel bekwaamheid dat- men hare lessen van alle
kanten kwarn bijwonen. Hare welsprekendheid was
immers zacht en invloedwekkend; en nooit sprak zij in
't openbaar zonder ernstige bereiding. Die haar niet
hooren konden, zonden haar brieven, om haar inlichtingen over wetenschappen te vragen. SYNESIUS (5), een

(i) Men heeft eertijds van HYPATIA eene koningin willen waken.
Maar zuiks is geheel en gansch ongerijmd. Cfr. Montucla. Hist.
des NIathern. Part. I, Liv. V. 3.
(21 SUIDAS, Grieksche Woordenboekschrijver der X e eeuw. Zijn
Astx6v iaToptzdv is een groot, maar oordeelloos samenraapsel. Hij
heeft oils toch vele belangwekkeude bijzonderheden over de geschiedenis der letterkunie, en vele plaatsen der oude schrijvers nagelaten.
(3) Dien naam heeft men aan de schiftende wijsgeeren van
Alexandria gegeven : zij waanden immers PLATO' S leerwijze te
volgen, doch vervalschten haar door willekeurige uitleggingen en
mengelingen met denkwijzcn van Oosteische en andere Grieksche
i sgeeren. Plotinus was de stichter van deze wijsgeerige school.
(4) Cfr. Kantor Geschichte der Mathematik, Kap. XXIV. Die
griechische Mathematik in ihrer Entartung.
(5) SYNESIUS, was rood het jaar 370 in Cyrene geboren, Hij
studeerde in Alexandria en in Rome, werd door zijne medeburgers naar Constantinopel gezonden, om tegen de Lijbische horden
hulp te vragen, trouwde in 403, en werd bisschop van Ptolemais
w
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kristen bisschop van Ptolemais, schreef haar eenen brief,
dien FERMAT (I) vertaald en uitgelegd heeft (2), over
het Areometer of vochtweger (3). Wat de wijsgeerige
gedachten aangaat, was HYPATIA, zooals haar vader,
heidin gebleven, want de wijsgeerige scholen waren,
verre van daar, met de keizers tot het kristendom niet
overgegaan. Zeer geleerd en daarbij wonderschoon, werd
HYPATIA door vele hooggeplaatste lieden gezocht (4).
ORESTES, een heiden, die onder den navolger van
ARCADIUS Egypte kwam regeeren, was haar vriend
en haar volgeling. Zulks gaf haar waarschijnlijk cooed
om de uitdrijving der heidene wijsgeeren uit het Musceum
in het openbaar of te keuren, en heidsche tegen kristene leer wat hevig te verdedigen (5). Doch is het zeker,
dat zij verdacht werd ORESTES tegen den H. CYRILLUS
aan te prikkelen. In het jaar 415, werd een zekere
HIERAX, die eene kristene school hield in Alexandria,
wreedelijk vermoord. Aan HYPATIA ' s invloed werd die
euveldaad toegeschreven, en het y olk, dat aan zijnen
godsdienst innig gehecht was, zonder hem zeer wel te
verstaan, Wilde redeloos dien moord door een anderen
moord wreken (6). Eens kwam HYPATIA uit haar huis

ill 410. Hij trachtte de kristene leer met PLATO ' S wijsbegeerte
overecn te doers komen, en heeft grieksche werken nagelaten,
geschreven in belangwekkenden, zuiveren maar wat te prachtigen stiji.
1 ) FERMAT (Petrus) 1601-1655, raadslid bij het oppergerechtshof van Toulouse, beoetende de wetenschappen, als 't ware voor
zijn vermaak, maar vond er nietiemin schoone stellingen uit over
de toepassing der stelkunde aan de meetkunde. Hij gat de middels tot de oplossing der vraagstulcken over de maxima's en minima's, en zamen met PAYRAL, stelde hij de grondbeginselen van
de berekening der waarschijnitjtchecien. Hij was ook een geleerde
griekschkundige en verklaarde de werken van DIOPHANTES, EUCLIDES
en APOLLONIUS.
(2) Cf. Montucla, loc. cit.
(3) Haar broeder EPIPHANES, ook wiskundige, droeg haar een
werk op over de sterrenkundige tafels van P TOLEM IEUS. Cf. Mon tucla loc. cit.
(4) HYPATIA schijnt niettemin deugdzaam en zuiver te zijn
getieven. Cf. -Franck. Dict. des sciences philosophiques.
(5) Encyclop. du XIX' siècle (Alexandrie)
,6) Cf. Feller. Dict. Hist.
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getreden. Het yolk nam deze gelegenheid waar om
zijne wraakzucht te voldoen. HYPATIA werd tot vOor
eene kerk gesleurd en daar met stukken potten en
dakpannen gesteenigd : men verscheurde haar lichaam,
en droeg er de bloedige stukken van door de straten (I).
Zijn Lie moordenaars wreed genoeg geweest om die in
het vuur te werpen? (2) Twijfelen is bier het wijste :
ontkennen ware te partijdig. Voor meer of min, zullen
toch ongeloovige en protestantsche schrijvers de oorzaak
van dien gruwelijken moord vinden in de onverdraagzaamheid der katholieke kerk ! (3) Niemand van hen
zal bij dit verhaal voegen, dat bisschop CYRILLUS en
al de goede kristenen het eens waren, om de euveldaad
zuur te betreuren (4). Zoo schrijft men immers historie
in die partii.
Een woord nog over den levenstaat en de werken
van HYPATIA. Ofschoon Suidas haar als de vrouw van
zekeren wiskundigen I siDoRus voorstelt , wordt dit
door Kantor niet aangenomen, en noch Feller noch
Montucla maken er gewag van. wat hare werken
aangaat, mogen wij zeggen dat HYPATIA de laatste
was uit geheel de Hoogeschool van Alexandria, die
eenig merkelijk schrift naliet (5). Die werken zijn
tot ons niet overgekomen. Men is zelfs niet eens voor
wat hunne titels aangaat. Volgens de zekerste oorkonden, zullen wij noemen :
Aanmerkingen aan de sterrenkundige tafels van
DIOPHANTES (6).
(i) Cfr. Encyclop. du XIX' siêcle. Hypat.
(2) Ibid. Daar alleen zijn wij die bijzonderheden tegengekomen ; op dezelfde plants mag men ook lezen : De Parabolaans,
soort van geestelijke soldaten, geleid door Petrus, lezer der Kerk
van Alexandria, vielen Hypatia aan, enz. 't Is mogelijk, maar niet
zeer waarschijnlijk.
(3) Cfr. Kantor. Geschichte der Mathematik loc. cit. Max. Marie,
Hist. des Sciences, Math. et Phvs. Hypati. Toland, Tetradymus.
Franck, Dicti3nnaire des sciences philosophiques.
(4) Cfr. Feller, Dict. Hist.
,5) Cfr. Kantor, loc. cit.
(6) DIOPHANTES mag men den varier noemen der algebra; waar
hij de eerste grondbeginselen van geeft in zijne 'AptOtrriTtzoi.
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Aanmerkingen aan het werk van APOLLONIUS
over Kegelsneden (I).
Aanmerkingen aan de Syntaxis van PTOLEM!EU,S (2).
HYPATIA zou misschien veel beter gedaan hebben
met zich taken van haar geslacht aan te trekken, zoo
als de tweede vrouw met welke wij ons zullen bezighouden.
De markgravin du Chastelet (GABRIELLE-EMILIE
LE TONNELIER DE BRETEUIL) was in 1706 geboren,
en stierf in het paleis van den Poolschen koning
STANISLAS (3), te Luneville in 1749. Zij was dochter
van den Baron DE BRETEUIL, binnenleider der vreemde
vorsten en van hunne afgezanten tot den Koning van
Frankrijk. Door hare schoonheid en haar verstand
bekoord, vroegen veel jonge edellieden haar ten huwelijk. Zij trouwde zeer jong met den markgraaf DU
CHASTELET-LOMONT, luitenant generaal in het koninklijk leger. Te dien tijde had zij bijna al de werken
van de goede schrijvers der oudheid gelezen, Zij had
zelfs eene vertaling begonnen van Virgilius, waar nog
eenige handschriftelijke deelen van bewaard worden.
Maar op wijsbegeerte en wiskunde legde zij zich nog

Men weet - niet juist in welke eeuw hij leefde : het waarschijnlijkste is dat het rond de tweede helft is van de M e eLuw na
Christus. Cfr Thirion. Hist. de l'Arithmetique.
( 1) APOLLONIUS was tijdgenoot van Archimedes. Hij schreef
ten werk in acht boeken over de Kegelsneden, waar men de schoonste eigenschappen vindt der kromlijnen van den 2 "en graad. Hij
verdiende zoo den naam van uitmuntend meetkundige. Men
schrijft hem ook de leer der b.jkringen toe. Cfr Ibid.
(2) PTOLEM/EUS, Grieksche sterrenkundige in de eerste jaren
der 2de eeuw na Christus, te Ptolemais in Thebais geboren, leefde
langen tijd in Alexandria of dicht tegen die stad. Hij schreef
menige werken over aardrijkskunde, natuurkunde, sterrekijkerij
wis- en sterrenkunde. Zijn voornaamste werk was de v.sio'cATI
al'Ac44, verhandeling in 13 boekdeelen over deze laatste wetenschap. Dit traktaat is meer gekend onder den titel van Almagestus ;
Over de werken van HYPATIA. Cfr. Kantor en Max. Marie lib. cit.
Wolf. Mulierum Graecarum ' fragmenta.
(3) Koning van Polen, die uit zijn rijk verbannen, in Frankrijk
was komen verblijven.
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met grooteren ijver toe. Dit was immers beter op haren
aard gepast : want ofschoon zij zeer veel verstand
had, en schoone letterkunde, voornaamlijk schoone verzen, prees, doch werd hare welsprekendheid meer om
nauwkeurigheid, juistheid der woorden, en ernstigheid
van gedachten geschat. Haar eerste werk was eene
verklaring der wijsbegeerte van LEIBNITz (I), onder
den titel, Institutions de Physique (2), en zij droeg
het aan haren zoon en leerling op. Gedurig was
die vrouw met de zoogenoemde wijsgeeren dezer eeuw
in betrekking (3). Zij voerde met MAIRAN 4) eenen
langen strijd over de levende krachten (5) en behaalde
eenen prijs van het Fransch Instituut over de voortTetting van het vuur (6). Maar tusschen zulk yolk
vond zij haar bederf voor aard en zeden. Zoo verhaalt men dat zij niet zeer verdraagzaam was voor
wie haar tegensprak : een schrijver die tegen haar
eene gisping had durven wagers werd in den kerker
gesmeten, en de markgravin, liet hem maar los, wanneer zij van hem niets kwaad meer verwachtte (7).
Dat verhaal nochtans aanzien wij hoegenaamd niet
als zeker : andere schrijvers spreken van haar op eene
geheel andere wijze. Dit feit, bij v., wordt in de Bio-

(1) LI- IBNITZ, (1646-1716), groote rechtsgeleerde en wiskundige,
natuur-, aard-, geschied- en wiskundige. In dit laatste yak voornamelijk was hij uitmuntend. Hij bekleedde vele heerlijke ambten, want
zijne wetenschap deed hem overal prijzen : hij werkte ijverig mede
tot den vooruitgang der wetenschappen in Europa. Wijsgeer wade
hij ook zijn, maar daar was hij minder toe geschapen.
(2) Brussel 1740.
(3) Cfr. Feller, Dict. Hist.
(4) Jean Jacques DORTUS DE MAIRAN, geboren te Beziers in
1678, gestorven te Parijs in 1771, trad nog zeer jong in de Fransche
Akademie, waarvan hij in 1741, na Fontenelle, bestendige schrijver werd. D'Aguessau benoemde hem voorzitter van het Tijdschrift
der Geleerden. Hij schreef vele verhandelingen over wetenschappen,
lofreden der leden van de Akademie en bri,ven aan geleerden en
wijsgeeren.
(5) Brussel 1741.
(6) Parijs 1744 Cfr. Poggendorff. Biogr. Handwort. zur Geschichte der exacten Wissenschaften.
(7) Cfr. Feller. Dict Histor.
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graphie Universelle van Michaud zoo tegengezegd :
Eens toonde men haar een boeksken waarin de schrijver haar bespottede. « Indien die man zijnen tijd verloren
heeft met die zottigheden neder te schrijven, antwoordde
zij, den mijnen wil ik toch niet verkwisten met ze te
leven. » Wat er ook van zij van hare goedheid, zeker
is het, dat haar gedrag hoegenaamd niet stichtend was.
Door twee driften voornameli k werd zij geprikkeld :
speeizucht en liefde. De eerste deed haar veel geld verliezen, de andere schond haar leven.
Men weet niet juist wanneer zij met VOLTAIRE
kennis maakte : maar voor de uitgeving van haar eerste
werk, had zij reeds begonnen met hem in schandelijke
betrekking te verkeeren. Wanneer zij te Parijs al het
vermaak hadden genoten dat weelde en wulpschheid
konden verschaffen, vertrokken zij samen naar Cirey,
eene streek op de grenzen van Champagne en Lotharingen gelegen. De markgravin studeerde wiskunde,
wijsbegeerte en hedendaagsche talen. Voltaire legde zich,
ook op wiskunde toe : er zijn zelfs schrijvers die hem
eene vertaling en uitlegging toe schrijven der « Principia
Mathematica philosophice naturalis » van NEWTON (I).
Maar ,le meeste aanzien ze als het werk zijner vrijster.
Het beste bewijs vinden wij er van in het volgende,
dat VOLTAIRE zelf in eenen zijner brieven verteld
heeft (2) : « Dezen nacht, 4 September, zat eene vrouw,
die Newton vertaald en uitgelegd heeft, in een woord,
een zeer groot mensch, aan haren lessenaar, volgens
hare loffelijke gewoonte. On verwachts kwam er een

(i) Cfr. Ph. Chasles, Encvc. du XIX e siecle, NEWTON (Isaac
1642-1727) een der beroemdste mannen van Engeland, vond voor zijn
23 e jaar zijn Binomiaal theorema en de differentiale rekening
uit. Waarschijnlijk is deze leer, door hem en door LEIBNITZ uitge.
vonden, bij alle twee eigenaardig. HU vervaardigde ook eene leer
over het licht, die, hoe schoon zij zij, nu verlaten is : hij vond
de wetten der algemeene zwaartekracht, en schreef menige wer ken,
waaronder datgene waar wij van spreken.
(2) Cfr. Rebiere. Mathematiques et mathematiciens : Mere
Savante.
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meisje op de wereld. Men legde het pas geboren kind
op een boek van meetkunde, dat daar bij geval lag,
en de moeder ging stillekens te bed. »
De rede misschien waarom men over het eigendom van dat werk zoolang gestreden heeft, is dat
zij met andere vrouwen geen woord van wetenschappen speak; zij was ook altijd de eerste van alien
wanneer het er op aankwam eene feest bij te wonen, of
zich naar het hof te begeven. Dikwijls ook was zij
met Voltaire naar Luneville gegaan, om' eer te bewijzen aan den Koning STANISLAS. Daar had zij SAINT
LAMBERT (I) ontmoet, en voor hem verliet zij VOLTAIRE, die zijn spijt opkropte, en zweeg door vrees
van hare gramschap. Overigens kon hij van haar
hoegenaamd niet scheiden. Langen tijd was hij door
FREDERIK II, Koning van Pruisen, uitgenoodigd geweest
om zijn verblijt in dit land te nemen. Zoo lang zijne
beminde leefde, wilde hij de vraag niet aanveerden.
Later hernieuwde FREDERIK zijn verzoek : maar VOLTAIRE werd allengskens oud en hij bleef in Frankriik,
om zijne gezondheid niet geheel en gansch onder de
nevelachtige lucht van Duitschland te verliezen (2).
Komen wij nu nog voor een oogenblik tot de markgravin terug. Hoe schandelijk haar levee was, heeft
men hier mogen lezen. Dat wulpsch gedrag werd door
God streng en bitter gestraft. Tien dagen immers na
de geboorte van een onwettelijk kind, stierf zij in den
ouderdom van 43 jaren (3), na door een schrikkelijk

(1) ST LAMBERT (Ch. Francois, marquis de) 1717-1803, eerst
soldaat der Lotharingsche wacht, hechtte zich aan den dienst van
den Koning Stanislas, st, eed tegen r ie Duitschen in Hanover.
Na het leger verlaten te hebben schreef hij met Diderot in
de Encyclopedie, maakte verzen, en werd lid gekozen der Akademie.
Hij schreef een gedicht over de 7aargetijden, vluchttge dichtstukken, Verhandelingen over Bolingbroke, en eenen Algemeenen
ca!echismus, waar hij de leer van HELVETIUS in alle hare ergenzuchtigheid verdedigde.
(2) Cfr, Chasles Encycl. du XIX e siecle.
1,3) Cfr. Chasles Encyclop. du XIX e siecle.
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'voorbeeld getoond te hebben, dat de grootste gaven
des geestes van geese bezoedeling kunnen beveiligen,
wanneer men zedigheid en godsvrucht verloren heeft.
Ondanks haren ijver voor studien, was de markgravin op alles gezet, wat de vrouwen gewoonlijk
zoeken. VOLTAIRE zegde dat haar verstand zeer wijsgeerig was, maar dat haar hart de sieraadjes lief had (I).
« 1k lach meer dan alle anderen met de tooneelpoppen,
zegt zij zelf in eene verhandeling over het geluk, en ik
beken dat eene doos, een porselein, een nieuw meubel
voor mij een ware wellust zijn. » Uit hetgeen wig reeds
gezegd hebben, kunnen de lezers oordeelen, wat die
verhandeling over het geluk moest beteekenen. Dit zij
genoeg over de markgravin DU CHASTELET, die eene
andere vrouw zoo _ gekenschetst heett « Emilia streeft
zoodanig zoo te schrijven als zij niet is, dat men niet
meer weet wat zij waarlijk is. Zij heeft verstand, maar
zij wil er meer toonen dan zij heeft, ook legt zij zich
liever op afgetrokkene wetenschappen dan op fraaie kunsten toe. Zij meent dus boven alle vrouwen uit te steken. ».
Zij lukte niet naar begeerte, want hare werken vergeet
men, hare ontucht minder, maar niet tot hare eel-.
Veel weiniger weten wij te zeggen over MariaGadtana Agnesi. Deze was den 16 Maart 1718 te
Milaan geboren; haar vader was professor van wiskunde
op de Hoogeschool van Boulogne. Negen jaar oud,
kende GA]TANA reeds latijn; en daarna leerde zii met
groot gemak grieksch, hebreewsch, fransch, duitsch en
spaansch. Zij veiliet nadien de studie der talen voor wiskunde en wijsbegeerte; in 1750 werd haar door den Taus
BENEDICTUS XIV oorlof gegeven om haren ziekelijken vader in hetzelfde onderwijs te vervangen. Zij
schreef voor hare leerlingen een werk waar de titel
zoo van luidt : Institutiones analyticce. Dit werk is
vertaald geweest door ANTHELMY, en met aanmer(i ) Son esprit est tres philosophe
dais son cceur aime les rompons.
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kingen door BOSSUT uitgegeven. Het droeg sedert
dien den titel : Traites elementaires de Calcul diflerentiel et de Calcul integral (r). Maar in haar een voudig hart bracht wetenschap geene ijdelheid mede. Dus
was het haar geene moeite haar luisterrijk ambt af te
zeggen, wanneer zij zich door God tot een h eiliger
leven hoorde uitnoodigen. Zij verliet de wereld om
zich aan den dienst der zieken toe te wijden. Overigens hebben wij nog werken van haar, die getuigen
over hare godsvrucht, namentlijk eene verhandeling over
de my-sterien en de deugden van Jesus- Christus, en
twee verklaringen, de eerste van het tractaat van den
H. Laurentius Justinianus, De sacro connubio, de tweedevan het tractaat des H. Bernardus, De passione Christi.
Zij stierf te Milaan in een gasthuis van arme vrouwen,
den 9 Januari 1799, in groote faarn van heiligheid.
Houden wij ons nu weder met eene Fransche bezig,
Sophia Germain, geboren te Parijs in 1776, den 1 April
(de dag schijnt welgekozen voor . zoo eene ongewoone
vrouw), en in dezelfde stad den 17 Juni 1831 gestorven.
Geen teeken van bijzonderen roep tot de • wiskunde'
had zij nog gegeven, wanneer de Geschiedenis der
Wiskunde van MONTUCLA (2) haar onder de hand vie!.
Die geschiedenis was wel moeilijk om verstaan, maar
de historie van ARCHIMEDES die drii jaren lang zijn
vaderland bevrijd had van de Romeinsche macht, en
die gestorven was zonder het oog van zijne meetkundige
bezichtigingen af te slaan, gaf haar cooed om hare
studie voort te zetten , zij was dan maar dertien jaar
oud. Zoo jong nog, toonde zij zoodanige bekwaamheid
voor nauwkeurige wetenschappen, dat zij de aandacht

(1) Cfr. Bouillet lib. cit., Max-Marie Agnesi (Marie).
(2) MONTUCLA 1725-1799 9 schreef niets anders dan de Geschiedents der wiskunde, maar dat werk is zeer merkwaardig door klaarheid van den stip en diepzinnigheid van onderzoeken. Montucla
bekleedde eenige openbare ambten. Hij werd lid van het Instituut,
van de stichting af dezer geleerde maatschappij.
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trof van den befaamden LAGRANGE ( f). 't Was dan
immers de tijd der fransche beroerten, en SOPHIA
begreep weldra dat zij door ernstig leeren vele gevaren
zou vermijden, waar zij gestadig in het vaderlijk huis
hoorde van spreken (2).
Tegen hare familie moest zij eerst werken, want
men verstond zulke ingenomenheid niet. SOPHIA stond
dikwijls 's nachts op, zelfs wanneer de inkt in haren
inktpot vervroos, en zij studeerde met sargien op haar
lijf, want men nam hare kleederen 's avonds altijd
weg. Eindelijk verkreeg zij toch de werken van COUSIN (3)
en daarin leerde zij differentiale en integrale rekening (4).
Van de stichting of der Algemeene Kunstschool, bekwam
zij schrijfboeken der leerlingen : de nieuwe en aantrekkelijke leerwijze van LAGRANGE trof hare aandacht en
zij nam dezes toegevendheid te baat, die aan de studenten
veroorloofde hem geschrevene opwerpingen te brengen.
SOPHIA GERMAIN zond de hare onder den naam van
eenen leerling der school. LAGRANGE loofde den valsch(1) Cfr. Encyclop. du XIX' siècle. — LAGRANGE (JOS. Louis),
geboren te Turin in 1736, te Parijs in 1813 gestorven. Op 18-jarigen
ouderdom, zond hij aan EULER het antwoord op eene vraag waar
deze sedert to jaar de oplossing van zocht; het jaar daarna werd
hij professor in de geschutschool van Turin, en behaalde 5 keeren
den prijs van de Fransche Akademi- der Wetenschappen. Hij
verbleef 20 jaren in Berlijn, waar hij Euler als voorzitter der
• Akademie verving. Na de Mood van Frederik II, kwam hij in
Frankrijk, en werd daar' professor in de Normalen, en dan in de
Algemeene Kunst gchool. Napoleon benoemde hem lid van het Senaat.
De stelkunde heeft hij tot haar hoogste punt verheven, en ook
meer dan eene wiskundige toepassing op Natuur- en Sterrenkunde
nagelaten.
(2) Haar vader was immers lid der Constituante.
(3) COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph 1739-180o), werd lid van de
Akademie der wetenschappen in 1772, hil onderwees 33 jaar la fig
natuurkunde en wiskunde, Hij werd acht maanden en half
onder de Fransche beroerLen in den kerker opgesloten. Daarna
was hij tot openbare posten geroepen, en werd eindelijk in 1797
lid der Wetgevende Kamer, en Senator in 1799. Hij was sedert
1795 lid van het Instituut. Men heeft van hem : Cours de calcul
dill. et integral; Traite elementaire de physique (dit werk was in
den kerker geschreven); Verhandelingen in de Acta academiae
eletoralis Moguntiae.
(4) Cfr. Maxim. Marie. Sophie Germain.
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namigen schrijver, maar weldra werd de ware schrijfster
gekend. Dan was het dat Lagrange haar kwam bezoeken
en vurig geluk wenschen.
Tusschen de jaren i800 en 182o, zocht zij bewijzen
om de leer van FERMAT te bevestigen. Die kost zij
niet bewijzen, maar vond, al strevend tot dit Joel, eenige
Theoremds die LAGRANGE bij zijne tweede uitgave
der : Theorie des nombres gevoegd heeft, en was in
gestadige briefwisseiing met LAGRANGE, DELAMBRE (1),
LALANDE (2) en GAUSS (3). Hare betrekkingen met dezen
laatsten zijn te belangri)k om over te stappen.
SOPHIA GERMAIN wilde eerst aan GAUSS haren
naam niet verklaren. Zij schreef hem onder den valschen naam van Leblanc, en GAUSS antwoordde haar,
steunende op het gezag van den grooten oosterschetaalkundige SYLVESTER DE SACY
De eerste brief van SOPHIA is niet gedagteekend
en schijnt in het begin van het jaar 1804 geschreven.
Den 21 November van dit zelfde jaar zond zij aan

(1) DELAMBRE (J. B. Jos.) 1749-1822; was eerst professor van
letterkunde, en begon maar met 37 jaar sterrenkunde te leeren.
Hij vei vaardigde tafels van Uranus, en schreef verschillige verhandelingen over wetenschappen : hij werd bestendige schrijver
der Akademie van de wetenschappen, en nerving LALANDE in het
onderwijs der sterrenkunde ; zijne voornaamste werken waren over
sterrenkunde en over de grondle_r van het metriek stelsel.
,2) LALANDE (Jos. jero.ne Le Francais de). 1732-1807, werd in
1751 belast met onderzoekingen over den afstand tusschen de maan
en de aarde, daarna werd hij lid van de Akademie der wetenschappen en professor van sterrenkunde. 1-lij vormde -T ele leerlingen
die hij zelf kosteloos in zijn hues Let leeren. Om van zich zelven
te doen spreken, waande hij Godloochenaar te zijn. Hij heeft
menige werken nagelaten, waar onder het nuttigst zeker zijne
tafel der verhoudingsgetallen is.
(3) GAUSS, sterren- en wiskundige, geboren in 1752 in Brunswick, gestorven in 1853, vond, 18 jaar oud, de methode der « minste
vierkanten » uit, werd in 1807 professor in GOttingue, en legde
zich zijn leven fang op de studie der sterrenkunde toe. Zijne : Disquisitiones Arithmeticae vei anderden bijna geheel de leer der rummers. Hij schreef ook : Theorza motus corporum ccelectium.
Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae.
Theorie des Erdmagnetismus ; en vele andere werken, die, hoe
wel zij van het zelfde belang niet zijn, den voortgang der nauwkeurige
wetenschappen toch hebben bevorderd.

WISKUNDIGE VROUWEN.

393

haren briefwisselaar een antwoord op eene vraag die
LAGRANGE niet had kunnen oplossen. Zij bewees dat
men de uitdrukking : s" -1 1 (s 8 - 4s 6 r 2 + 7s 4 r4-5s2
r 6 +r 8 ) r 2 tot deze andere kon herleiden : (s 5 -- 1 i r 4 ) 2 i 1
t2
s 4 -3s 2 r 2 r 4 ) O. (I)
I Ill 2

LAGRANGE moest, gelooven wij, aardig staan kijken,
wanneer hij vernam dat hij door eene vrouw was overtroffen geweest. 't Is zooveel te meerder eer voor SOPHIA
GERMAIN. Den 21 Juli 1805 zond zij hem eenen anderen
brief die nog onderteekend is met den naam Leblanc. De
eerste zin van dit geschrift is waard bier overgeschreven
te worden : « Gij laat mij de hoop u over het voorwerp uwer studien te onderhouden : niets zou mi.)
aangenamer wezen dan zulke briefwisseling. » GAUSS
had ergens gezegd : « Wij onderzoeken hier de drieledige
vormen niet, maar die welke men door o mag bepalen , die
zullen wij later meer in ' het bijzonder bestudeeren ,
drieledig schijnen zij maar, want zooals men het later zal
zien, men mag ze tot tweeledige vormen herleiden (2). »
SOPHIA GERMAIN schreef hem dat zij die herleiding
reeds had gevonden. In den zelfden brief vinden wij
eenige inlichtingen over eenen boekhandelaar die GAUSS
ongetrouw was geweest, eene samenvatting van het
vierde boekdeel der Mecanique celeste van LAPLACE (3)

(1) Ziet hier de tusschenrekeningen : s 10 --11 (0-4s 6 r2+7s4 r4
2 r6-1-r8) r'.
-5s
510 -2. i 1 s ® r4--1-11 (5+6) r 0 s2 -11 (s8--6s 6 r2--I-7s4 r4--I--6s 2 r6--1--r0) r1
= s 10 -2. t 1 s6 r4-1-11 2 r" s2 -11 (s8-6s6 r2--1-9s4 r4 - 2s4 r4-}-6s2 r6-f-r8)r2
155 ---ii r4 , 2 -1i (s4 -3s2 1.2-1 4) r2.
(2) Cfr. Gauss. Disquisitiones Arithrneticce p. 267.

zijn
twintigste jaar of professor van wiskunde in eene krijgschool, bekwam
weldra de gunst van d'Alembert, werd in 1784 professor in de normalescholen en lid van het Instituut sedert dezes stichting. Hij was
na de omwenteling van den t8 P11 Brumaire, minister van Binnenlandsche Zaken, maar voor politieke en praktische zaken bezat
hij niet de minste bekwaamhei 1. Hij moest zijn ontslag geven,
maar trail in het Senaat, was er voorzitter van, en werd pair van
Frankrijk benoemd onder de Herstelling. Hij volmaakte het stelsel
(3) LA PLACE (P. Simon, marquis de) 1749-1827, was van
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en eene schets van LEGENDRE ' s (II verhandeling over
de bepaling der oinloopen van de staartsterren.
SOPHIA. GERMAIN zal niet meer lang haren naarn
zwijgen. Wij zullen hier vertellen hoe dit geschiedde,
Binst den veldtocht van Pruisen werd de generaal
PERNETTY, een vriend der familie GERMAIN, gelast
met het beleg van Breslau. SOPHIA nam die gelegenheid waar om hem den grooten wiskundige te bevelen.
Deze werd welhaast gewaar dat hij met duizend beleefdheden door den stadvoogd van Brunswick behandeld werd.
Verwonderd vroeg hij natuurlijk om de oorzaak van die
onverwachte voorkomendheid en hij hoort den naam eener
vrouw. Maar die kent hij niet. Hij zendt eenen brief
naar Parijs en alle y wordt klaar door het antwoord
van SOPHIA GERMAIN. Zij schreef hem immers den
20 Februar y 1807
« Mijnheer PERNETTI heeft mij rekening gegeven der
heerlijke zending waar ik hem mede belast had : ter
zelfder tijd heeft hij mij laten weten dat hij u mijnen
naam had doen kennen. Die gelegenheid heeft mij
bewogen om u te vermanen dat ik u niet zoo onbekend ben als gij denkt, maar dat ik uit vrees van
de belachelijkheid. die de naam van geleerde vrouw
altijd meedraagt, den naam van M. Leblanc eertijds
heb ontleend, om u te schrijven en u notas mede te
deelen die zeker de goedheid niet waardig zijn, waarmede gij er op geantwoord hebt. a Het geschrift is
in lien brief losser dan in de eerste. SOPHIA GER-,

van Newton, loste er de rnoeilijkheden van op, en verspreidde
het onder het y olk door schoongestijIde werken, die voor hem
de deur van de Akademie ontsloten. Zijne, twee meesterstukken
zijn . Mecanique celeste cn Theorie analytique des probabilites.
( 1 ) LEGENDRE (Adrien Marie), 17 , 2-1833, deed onderzoekingen met
Cassini en Mechain om de middaglijnen van Parijs en Greenwich
te verbinden, en onderwees tot het einde zijns levens in de krijgschool. Zijne « Elements de Geornetrie », gebruikt men nu nog
in de scholen. Ern ander werk van hem heeft ook 'zeer groote
waarde : het zijil zijne verscheldene verhandelingen waarin hij
de h er der elliptische functien volmaakte.
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moest nu immers geene argwaan over haren
waren naam meer vreezen, en dus het geschrift van
eenen man niet meer nadoen (1).
GAUSS wachtte niet lang om te antwoorden en
begon, zoo met het kan raden, met hevige gelukwenschen en vurige dankbewijzen. In dien brief vinden
wij aanmerkingen over twee stellingen, die SOPHIA
GERMAIN wat te veel in het algemeen uitgesproken
had. GAUSS gaf er eene duidelijkere uitdrukking van (2) ,
overigens , gaf hij klare blijken van zijne groote
achting voor die geleerde vrouw ; « de ervarene bemerkingen waar uwe brieven merle vol zijn, hebben mij,
zoo schreef hij, zees aangenaam geweest : ik heb ze
met aandacht bestudeerd, en ik bewonder de gemakkelijkheid waarmede gij al de deelen der Rekenkunde
doorgrond hebt, en het doorzicht waarmede gij ze
hebt kunnen veralgemeenen en volmaken (3).
MAIN

(Einde in volgende #1.)
Leuven.

A. MILCAMPS, S. J.

(1) Cfr. Boncompagni Cinque lettere de Sofia Germain a Carlo
Federico Gauss.
(2) Ziet hier die twee stellingen : wij schrijven letterlijk de
opgaven LIII van SOPHIA GERMAIN en van GAUSS : 1. (Soph. Germ.)
Si la somme des puissances n iemPs de deux nombres quelconques
est de la forme hh + nff, la somme de ces nombres eux-mémes
sera de la méme forme. (Gauss) Soit p un no,nbre pi emier de
la forme 3n + 1. Je dis que 2 (c. a d. --)-- 2 et -- 2) est un résidu
cubique de p, si p se reduit a la forme xx + 2 7 y.y; que 2 est
non residu cubique de p, si 4 p se reduit a cette forme. — 2.
(Soph. Germ) Si run des facteurs de la formule yy ± nzz
(n'etant un nomb, e premier) est de la forme (1, o, n) l'autre
appartient necessairement a la même forme. (Gauss) Soit p un
hombre premier de la forme 8n + 1. Je dis que + 2 et — 2, seront
residus ou non residus biquarres de p suivant ce que p est ou
nest, pas de la forme xx ± 64yy.
(3) Cfr. Boncompagni Lettera inedita di Carlo Federico Gauss
a Sofia Germain; Ch. Henry : Bulletin des sciences mathematiques de Darboux, 1879-1880.
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Nog over den aard, de lengte en den
samenhang der scheppingsdagen.

EKWAME schriftverklaarders en geleerden uitverschillende vakken hebben bovenstaand onderwerp breedvoerig en herhaaldelijk besproken. En
toch schijnt eene vaste oplossing deter vraagstukken voor
den oogenblik nog gansch onmogelijk. Ja, zelfs werd
er onlangs in dit tijdschrift (Jan. en Mei 1889) eenenieuwe uitlegging voorgesteld en behendiglijk verdedigd.
lets dergelijks komen wij heden wagers ; doch onze uitlegging zal er veel min nieuw uitzien dan die. Met de
schriftverklaarders van onzen tijd gelooven wij- dat God
de wereld achtereenvolgens en trapsgewijze gevormd
heeft, maar met hen kunnen wij het niet eens zijn als
zij beweren, dat Mozes in het boek der Schepping met
zijne zes dagen tijdstippen van eene onbepaalde lengte
bedoelt. Zulke tijdstippen mogen nochtans om wetenschappelijke redenen voor de wereldvormingen aangenomen worden. Ook de oude voorstaanders der burgerlijke
dagen van 24 uren durven wij geen gelijk geven, zoodra
zij willen hebben dat de scheppingsdagen elkander onmiddelijk opgevolgd zijn, zoodat God de wereld zou gevormd
hehben binnen den tijd van zesmaal 24 uren. Misschien
ware het beter geheel en gansch de meest gevierde
meening getrouw to blijven. De beslissing hier over
laten wij aan meer bevoegde manner van het vak.
Wat eene geoefende en welgewapende pen bier in
aangeduide afleveringen geschreven heeft, maakt voor
ons eene verdere inleiding en alle nadere voorbereiding
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overbodig. Bit is ook de reden, waarom wij eenige
gedachten niet ver uitbreiden, en andere van minder
belang, als zijnde den lezer nog genoeg bekend, eenvoudig achterlaten. wij beginnen dan maar aanstonds
met ons eigen gevoelen over de zes scheppingsdagen
wat meer bepaald uit te drukken in den vorm eener
vierdeelige stelling.
Volgens ons zijn het ongetwijfd zoovele tijdsdeelen,
die voorheen werkelijk bestaan hebben, en elkander in
de orde, door Mozes aangewezen, opgevolgd zijn; hoogstwaarschijnlijk zijn het gewone burgerlijke dagen, die
elk hunnen naiuurlijken dag, hunnen avond, hunnen
nacht en hunnen morgen hadden. Hieruit volgt niet
dat elke wereldvorming ten minste 12 of 24 uren
duurde, gelijk er ook niet uit mag besloten worden dat
elke wereldvorming op zoo weinige uren voleind werd.
Eveneens moeten wij niet aannemen dat de scheppingsdagen noodzakelijker wijze alien onmiddelijk op elkander gevolgd zijn.
Ziehier eene vertaling van de plaatsen der H. Schrift,
die den lezer zullen toelaten onze redeneeringen gemakkelijk te verstaan.
Boek der Schepping.
i. i. In den beginne schlep God hemel en
aarde. 2. En de aarde was woest en ledig, en duisternis was over den afgrond : en de geest Gods zweefde
boven de wateren. 3. En God sprak : het worde licht.
En het werd licht. 4. En God zag het licht, dat het
goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis.
5. En hij noemde het licht dag, en de duisternis, nacht.
En het werd avond en morgen, een dag. 6. God zeide
ook : Er zij een uitspansel tusschen de wateren, en
bet scheide de wateren van de wateren. 7. En God
maakte het uitspansel, en scheidde de wateren die onder
't uitspansel waren, van degenen, die boven 't uitspansel waren. En het geschiedde zoo. 8. En God noemde
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het uitspansel, hemel. En het werd a vond en morgen,
de tweede dag. 9. En God sprak : dat de wateren,
die onder den hernel zijn, zich vergaderen in edne
plaats, en dat het droge to voorschijn kome. En het
geschiedde zoo.....
2. - 1. Zij zijn dan afgemaakt geworden de
hemelen, de aarde en al hun sieraad. 2. En God voltrok den zevenden dag zijn \\ erk, hetwelk hij gernaakt
had, en hij rustte den zevenden dag van geheel het
werk, dat .hij gedaan had. 3. En hij zegende den
zevenden dag, en heiligde dien, orndat op dien dag
hij opgehouden had van al zijn werk.....
Tweede Boek van Mores.
20. 9. Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw
werk doen. i o. Maar de zevende dag is de rustdag
van den Heer, uwen God. Gij zult dien dag geeri
werk doen, noch gij, noch.... ii. Want op zes dagen
heeft de Heer hernel en aarde gemaakt en al vat er
in is, en hij heeft gerust den zevenden dag. 'Daarom
heeft de Heer den rustdag gezegend en hem geheiligd.
, Thans zullen wij elk gedeelte onzer stelling afzonderlijk bewijzen.
I.
Het eerste gedeelte zegt : de dagen der schepping
zijn zoovele tijdsdeelen, die voorheen werkelijk bestaan
hebben, en elkander in de orde, door Mozes aangewezen, opgevolgd zijn. Deze bevestiging mag, dunkt
ons, niet geloochend worden. Immers aangehaalde teksten
zijn zoo duidelijk voor alwie ze zonder vooroordeel
leest, en de schrijver ervan wist zeer wel, dat ze het
y olk aldus zou verstaan, dat alleen allergewichtigste
redenen eenen anderen zin zouden kunnen doen aannemen. Inderdaad in de eerste plaats worth God afgebeeld als een werkman, die achtereenvolgens, tot zesrnaal
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toe, verschillende werken verricht, en den zevenden
dag uitrust. Nu, zesmaal achtereen van iemand zeggen,
dat hij nu dit doet, dan dat; terzelvertijd zes dagen
optellen, en als voorbijgaande afschilderen, en dan nog
daarbijvoegen dat hij den zevenden dag ophoudt te
werken, is dat niet zonneklaar laten hooren, dat die
man werkeliik zes achtereenvolgende dagen gewerkt
heeft, eer hij zijne rust nam. In de tweede plaats staat
(lit zoo uitdrukkelijk verklaard, dat het niet noodig is
jets den lezer te doen opmerken, dan dat God bier
, optreedt als wetgever, en dus zoo eenvoudig mogelijk
spreekt, en dat er eene juiste vergelijking bedoeld
wordt tusschen de week Gods en die der Joden : te
weten, dat gelijk zij de zes eerste dagen der week, zes
wezenlijke en achtereenvolgende dagen hebben om te
arbeiden en den zevenden dag moeten rusten, zoo ook
God eerst zes dagen, dus ook zes wezenlijke en achtereenvolgende dagen, gewerkt heeft alvorens den zevenden
dag te rusten.
Nu, wat kan bier tegen ingebracht \iN orden? Zal
men beweren dat de H. Schrift zelve niet min uitdrukkelijk zegt (B. der Schep. 2. 4 ) dat God de wereld
gevormd heeft op eenen dag? Wij leen daar inderdaad
volgens eene letterlijke overzetting : « op den dag dat
God hemel en aarde gemaakt heeft. » Maar bejom,
hoewel het letterlijk beteekent op den dag, wordt met
reden aanzien voor -eene voegwoordelijke uitdrukking
met den zin van toen, wanneer. Hoevele woorden worden niet allengskens door het yolk gebruikt in eenen
zekeren zin, zonder dat het nog op de' samenstelling
of op de afleiding, dier ‘N oorden denkt? Zal men zijnen
toevlucht nemen tot de wetenschappen en staande houden
dat de zes wereldvormingen in de orde, door Moses
aangewezen, niet kunnen aangenomen worden ? Dan
inoeten eerst uit den weg geruimd zoovele geachte
werken, waarin wel niet bewezen wordt dat het scheppingsverhaal, verstaan zooals wij het doen, volkomen
overeenkomt met de leer der wetcnschap, maar waarin
toch meesterlijk verdedigd wordt, dat niemand kan.
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toonen dat eene voldoende overeenkomst onmogelijk is
tusschen dit verhaal en het zekere der wetenschappen.
Of zijt gij misschien van gevoelen dat Mozes volgens
de wezenlijkheid zou gesproken hebben en niet volgens
den schijn der wereldvormingen, indien hij eene ware
opvolging had willen beteekenen, en zijne orde als historisch doen aanzien? Maar God kon zeer wel het eene
zonder het andere openbaren en het yolk doen voorhouden. De openbaring heeft immers vooral tot doel
het hell der zielen, niet het verspreiden van wetenschappelijke waarheden of het aanleeren van nuttige waarheden in eenen wetenschappelijken vorm. En het geschiedkundig karakter der erste bladzijde van de H. Schrift
kunt gij zeker niet loochenen orn de beeldspraak en de
poezij, die er iedereen in vindt. Want zie, het verhaal
der schepping is nauw verbonden met dat van den val
der eerste menschen. En bedenk hoe natuurlijk het is,
dat de H. Shrift ons eerst en vOOr alles het begin der
bijzonderste natuurverschijnsels en der merkweerdigste
schepselen verhaalt, te meer daar deze geschiedenis tot
die van de installing der week behoort. Bestatig ook
hoe Mozes alles beschrijft volgens dat het gebeurt, niet
volgens dat hij of Adam of een ander het vernornen of
gezien hebben.
Zijn de teksten duidelijk, het doel dat de schrijver
had, toont insgelijks dat de gegeven uitleg de goede is.
Waarom die gedurige herhaling « en het werd avond,
en het werd morgen, een dag, de tweede dag enz. » ?
Is het niet om duidelijk te doen zien dat God zelf,
gelijk een landman, gedurende de klaarte van den dag
werkte, en wel tot zesmaal toe, en dat hij alzoo door
zijn eigen voorbeeld, en niet alleen door een bijzonder
gebod, de week heeft ingesteld met hare zes werkdagen
gevolgd van eenen rustdag? In zijnen tweeden bock wil
Mozes nogrnaals het yolk het voorbeeld der goddelijke
week diep in 't geheugen prenten. Hoe dit alles verklaard? zoo niet met te zeggen dat hij de Joden wild;
doen verstaan dat God :elf waarlijk zesmaal aehter-
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eenvolgens aan de vorrning der wereld gearbeid had.
Beweren dat het genoeg is dat Mozes in zijne inbeelding
of in zijnen geest met min of meer reden zes verschillende werken in de schepping onderscheidt, om God
af te beelden als een werkman, die achtereenvolgens zes
dagen werkt, is eene veronderstelling maken, die weinig
of niet gegrond is, vooral als men bedenkt dat Mozes
tot het yolk spreekt. In alle geval zal men met die
opmerking niet uitleggen waarom Mozes Gods voorbeeld
met zooveel nadruk aanhaalt, en zoo duidelijk als dat
van Tulken werkman beschrijft en wil doen aanveerden.
Ook de orde, die Mozes in Gods werken op te
noemen gevolgd heeft, laat vermoeden dat hij bier niet
willekeurig handelde, maar overeenkomstig met de orde
waarin gene werken uitgevoerd zijn geworden. Om
geene andere voorbeelden aan te halen, waarom wordt
de schepping van den mensch aan den zelfden dag
toegeschreven als die der dieren, welke op de aarde
leven ? Was het niet natuurlijk de planten op eenen
dag, de dieren op eenen tweeden en de menschen op
eenen derden te doen verschijnen ? Waarom wordt de.
schepping der vogels bij die der bewoners van het
water gevoegd, en niet bij die der bewoners van het
land? Wisten de Hebreeuwen misschien meer van
watervogels dan van andere? Ongetwijfeld neen. En
waarom gezegd dat de planten reeds verschenen waren
eer de zon zichtbaar wend gemaakt voor een menschenoog op de aarde? Herlees Kier de verdeeling door
'Mozes zelt aangewezen (2. I), en oordeel of hij die
niet zou verkozen hebben, had het hem vrij gestaan,
in de eerste plaats, gelijk .in de tweede, zijne eigene
gedachten te volgen. En zou iemand, die zijne eigene
verdeeling van Gods werken in een zeker getal wil doen
aannemen door het yolk, ze niet gemakkelijker gemaakt
hebben om te houden?
Doch waarom langer zoeken te bewijzen hetgeen
door weinigen bestreden wordt, en waarvoor de Overlevering duidelijk schijnt te pleiten, als zij leert dat
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onze week gevormd is naar de wijze, waarop God de
wereld geschapen en gevormd heeft, en niet dat Hij,
of Mozes zijne werken verdeelde volgens onze week (i).
Ja, maar volgens eene nieuwe vertaling van het
vijfde vers in het eerste hoofdstuk van het boek der
Schepping, zou ooze eerste tekst in 't geheel niet laten
hooren dat God achtereenvolgens tot zesmaal toe de
wereld vormde. Er wordt vertaald : en er werd ingesteld een avond en een morgen, (een tijdstip van 24
uren, beginnende met den avond, en dit tijdstip is) de
eerste dag (der week). De keus der woorden avond en
morgen is to verklaren, omdat antlers hetzelfde woord
join op den zelfden regel tweemaal zou komen met
eenen verschillenden zin tegen de wet der duidelijkheid.
Hier zijn de redenen, waarom men deze laatste vertaling voorstaat (2). I. Zij vertaalt al de woorden zoo
niet volgens hunne gekende beteekenis, ten minste gelijk
zij in , deze plaats moeten verstaan, waar er spraak is,
niet van een voorbijgaand worden, maar van echte
instellingen. 2. Mozes zegt uitdrukkelijk dat de zevende
dag van -God gezegend en geheiligd, of, gelijk hij het
zelf verder verklaart, voor zijnen dienst afgezonderd en
bestemd werd. En dit kan Loch alleen van den zevenden dag der week waar zijn. Nu deze dag heeft een
avond en een morgen, en Gods zevende dag heeft die
niet, want hij duurt nog altijd voort. Dus is het
natuurlijk dat ook Gods andere dagen niet samengesteld zijn uit eenen natuurlijken dag en eenen nacht.
Maar is dit zoo, dan is de dag, van het vijfde vers
een dag der Joodsche week, niet een scheppingsdag.
Bijgevolg is de nieuwe vertaling van dit vers alleen
aannemelijk. 3. Ten andere hoe kan men zeggen dat
God het licht geschapen heeft op eenen dag van 24 uren?
Het daglicht verscheen immers oogenblikkelijk. 4. En
dan; vermits Mozes de instelling van den zevenden dag
(i) Zie Science Cathol. 15 janvier 189o.
(2) Ibid.
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rneldt, is het te den1;cen dat hij ook jets zal zeggen
van de instelling der zes andere dagen. Nergens anders
doet hij dit, en hier noemt hij eenen eersten, eenen
twe.eden dag enz. Hier moeten wij dus die instelling
zoeken, maar dan begint ze ongetwijfeld in dit vers
aangeduid te worden.
Deze redenen mogen den schijn van waarheid hebben, ons overtuigen zij niet. Ten eerste, wij hebben
gezien dat God werkelijk zesmaal achtereenvolgens, en
wel zes dagen, aan de wereIdvormingen gewerkt heeft
(2. 2 en 20. I 1). Is het dan ook niet natuurlijk dat
Moses die zes dagen in zijn verhaal der Schepping
samen met Gods werken aanwi)st? En zou misschien
,de volzin uit zijn tweede boek niet veronderstellen dat
de geschiedenis der Schepping op zulke wijze gemaakt
is geweest, dat deze daaruit gemakkelijk kon verstaan
worden? Vergeten wij ook niet dat Mozes vooral bedoelt
te doen zien, niet dat al de dagen der week a fzonderlijk van God ingesteld zijn, maar dat de zevende
dag van Hem om zijne rust na zijnen zesdaagschen
arbeid eerie bijzondere bestemming kreeg. Hierom zou
de gewijde schrijver zes scheppingsdagen optellen alvorens
van 's Heeren rustdag te spreken.
Ten t\A, eede, Mozes weet toch zeer wel dat de lezer
zijn boek niet met den inhoud van het tweede hoofdstuk zal beginnen. En wat zegt den lezer tot daartoe,
dat er spraak is van de instelling der dagen der week?
Integendeel hij denkt van zelfs op scheppingsdagen, op
dagen waarop de aangehaaide werken geschieden en met
dewelke zij geteld worden. Deze zijne gedachte zal de
lezer bevestigd vinden als hij verder komt tot de woorden : « God voltrok den Tevenden dag zijn werk, en
rustte den 3: evenden dag van geheel zijn werk. » En
al hoort hij er aanstonds bijvoegen . « God zegende
den zevenden dag », hij zal daarom niet meenen dat
hij tot dan toe verkeerd verstaan heeft; want dit laatste
gezegde zal hij zoo opvatten : dat de Schepper, omdat.
Hij zelf den zevenden dag gerust had, besloot den wer—
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kenden rnensch ook den zevenden dag te doen rusten,
en dat Hij van dan of dien dag voor zijnen dienst
bi;zonder bestemde. Om den zing der eerste regelen van
het boek der Schepping te kunnen achterhalen zal de
lezer toch zeker niet moeten wachten tot dat hij nog
een aantal bladzijden uit Mozes' tweeden boek gelezen
heeft.
Ten derde, dat in het scheppingsverhaal andere
instellingen vermeld staan is ongetwijfeld geene voldoende
reden om te besluiten dat er spraak is van instellingen
voor alles, wat in dat verhaal genoemd wordt. Gene
volgen op het bevel des Scheppers, die ze tot het daarzijn roept, voor deze wordt er dusdanig gebod niet
gegeven. Overigens is het niet alleen omdat zij op het
bevel des Scheppers verschijnen, dat wij in de eerste
ware instellingen zien (I), dat is om anderen redenen door
Mozes niet aangeduid, en omdat wij hooren dat God
die dingen van dan of den naam geeft, dien ze zouden
blijven behouden Bovendien met het woord avond zal
het gewone werd zeker de gewone beteekenis hebben.
Ten vierde, er dient opgemerkt dat Mozes geene
bijzondere reden had om voor den zevenden dag te
herhalen, dat er op de klaarte van dien dag ook een
avond en een morgen volgde. Tait zou de lezer wel
begrijpen. HO had goed willen toonen dat God zesmaal
gedurende den dag gewerkt had alvorens te rusten.
Thans bleef hem niets meer te doen dan den zevenden
clag te noemen en daarop de instelling van den rustdag te plaatsen of Gan te kondigen. Hlle uitdrukking,
‘ die hier niet noodzakelijk was, moest verzwegen of achtergelaten worden ; want hij was tot een gewichtig punt
van zijn verhaal gekomen en wilde er de aandacht des
lezers op vestigen.
Ten vijfde, gelijk God de zes wereldvorrningen begon

(i) wij zeggen Tien, want de vertaling mag daarorn met
luiden : werd ingesteld Irnmers zi) moet het oorspronkelijke
weérgeven gelijk het is, niet hetzelve vooruitloopen.
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uit te voeren op eenen zekeren dag, maar ze daarom
niet noodzakelijk alien op eenen dag voltrok, zoo is
het ook niet noodig dat de rust van God maar even
dag dure. De woorden van Mozes blijven niettemin waarheid. Hierover zullen wij later breedvoeriger handelen.
Ten zesde Mozes zegt nergens dat God het daglicht
op 24 uren tijds deed verschijnen : dit ware onzin.
Wij lezen bij hem dat de Schepper het daglicht daarstelde en dat het (natuurlijk naar de klaarte van den
dag\ avond werd en dat (na den nacht) een morgen
volgde. Hierin ligt geen bezwaar besloten. Ondertusschen al was het bewezen dat Mozes de scheppingsdagen rekent te beginnen met den avond en niet met de
klaarte van den dag, waarom God zijne werken met den
avond doen beginnen? Begon de Joodsche landman, die
zijne dagen van den eenen avond tot den anderen
rekende, zijne velden te bewerken voor den morgen, en
schikte hij zich niet naar den card van het werk, dat
hem te doen stond?
Ten zevende, de samenhang alleen schijnt duidclijk
te toonen dat de bedoelde slotsom bier niets anders
kan beteekenen, dan dat tengevolge der regelmatige
afwisseling van nacht en dag het nu voor de eerste
maal avond en dan weder morgen is geworden, en bier-mede de eerste burgerlijke dag zijn einde heeft bereikt.
Eindelijk, om hierbij dit gedeelte te sluiten : w'aarom
zou Mozes uitdrukkelijk de instelling van elk der zeven
weekdagen moeten melden ? Het was zeker voldoende
voor zijn doel in het scheppingsverhaal de instelling van
den zevenden dag het yolk duideiijk voor te houden.
Het was dan gemakkelijk genoeg er uit te besluiten dat
God in zekeren zin daardoor, en door zijn voorbeeld,
ook elk der zes weekdagen had ingesteld. Wij moeten
dus de oude vertaling voor de ware blijven houden. En
zoo bewaart onze voorgaande redeneering al hare kracht.
(Wordt vervolgd).
Antwerpen, Maar' 1890.

J. ADRIAANSEN.

1NDISCHE LETTERKUNDE.
(Vervol8 van blade. 359.)

',I NS drietal helden vertrekken op eenen wagen, door.
den trouwen Soemantra gevoerd ; zij rijden
I langs de straten der in roues gedompelde stall,
door eene groote menigte yolks gevolgd II, 38-40).
Ook Dasaratha volgt den wagen zoolang het zijne krachten
toelaten, en keert dan droevig met Kosalya naar z;ri paleis
weder. Doch de scharen blijven Rama vergezellen ; zoodanig zijn zij aan hem gehecht, dat deze zich slechts
van dit op den duur hinderende geleide kan ont!-naken,
met gedurende den nacht in het geheim een goed Bind
weegs voor te reizen (II, 41-47). Op zijnen verderen
doortocht ontmoet hij welhaast (ioeha, koning der
Nisada's, en bondgenoot zijns vaders; deze biedt hem
de gastvrijheid aan, loch slaagt er niet in hem 's anderdaags nog ten zijnent te houden (II, 47-48). Rama wil
vooruit; hij zencit Soemantra naar Ayodhya terug, en
geeft hem menigen raad om een grijzen Dasaratha
te vertroosten (II, 49-52), trekt daarna de Djanavi (1)
over, en bouwt, met Lakshmana's hulp, eene hut uit
takken en bladeren om den nacht door te brengen (II, 53).
Den volgenden dag komen onze bannelingen in het

(1) De Djanavi c = dochter van Djanou), een der tairijke namen
die de dichteis aan den Ganga-stroom geven.
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asrarna van Baravadja (II, 54), welke bun den Tschittrakoet (I) als woonplaats gedurende hun verblijf in Dandaka aanwijst. De Jamoena, die zijne wateren in den
Ganga uitstort, wordt in een schuitje overgevaren (II, 55);
op de aangeduide plaats aangekomen, richten zij hun
asrarna op : twee uit leem en takken gebouwde hutten.
Lakshma_na gaat op jacht en doodt eene zwarte berggeit, die hij met zorg aan een houtvuur braadt. Aldus
beginnen de drie helden hun kluizenaarsleven (II, 56).
Intusschen keerde Soemantra droevig naar Ayodhya
terug. In de hoofdstad aangekomen, vindt hij hare
straten doodsch en verlaten ; het is alsof sedert Rama's
vertrek, een booze geest met voile hand rampspoeden
en onheilen over Dasaratha's rijk heeft gezaaid (II, 57-58).
Voor den vorst geleid, vertelt hij hem de verschillende lotgevallen der reis door het woud
Op het oogenblik dat ik den terugtocht aanving, begonnen mijne edele dravers weemoedige klaagtonen te uiten,
terwiji zij in overvloed tranen stortten (2)... De boomen
dier landstreek, o edele vorst, lieten van droefheid hunne
takken, bladeren en bloemen naar den grond hangen...
De stroomen schenen met tegenzin hunne droeve wateren
voort te rollen; de meren met hunne lotussen, vertoonden aan het oog slechts verwelkte bloemen... Vogels en

viervoetige dieren, beweegloos, met het oog steeds op
6en punt gevestigd, schenen in somber gepeins verzonken; zij vergaten rand te dolen en hunne prooi ander
het geboomte te zoeken.... Het gansche woud treurde
met den grootmoedigen held en deelde zijne smart; men
hoorde er geen enkel levend wezen (II, 59).
(1) De Tschittrakoet is een berg, die tot een der meest floorderlijke kruinen van de Vindhya-keten schijnt te behooren. Naar
Valmiki's beschrijving, moest het een hoogst aangenaam oord zijn,
met dichtbewassen bosschen, vruchtbare valleien, en tai van frissche
waterloopen.
(2) Vergelijk daarmede de welgekende plaatse I uit Homeros
(IL XVII, 425 en volgg.) en Vergilius Aerz. XI, 89) Dat Valmiki hier de gansche natuur als bezie l d voorstelt, en aan de
dieren het denkvermogen toekent, moet geenszins verwonderlijk
schijnen. De Hindo's toch gelooven aan de zielsverhuizing, niet
alleen in dieren en planten, maar zelfs in levenlooze schepselen.
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Dasaratha en Kosalya vervallen weder in diepe
droefheid en herhalen hunne ellenlange klachten (II, 6164); op het laatst zegt Dasaratha weemoedig
Ach! van iedere daad die de mensch bedrijft, goede
of kwade, oogst hij vroeg of laat de vruchten in, wanneer
ze de tijd gertjpt heeft_ (II, 65)!
En daarop vertrouwt hij aan Kosalya dat het
lijden, welk hem nu zoo ter neer drukt, slechts de
straf is eener rnisdaad, die hij onvrijwillig in zijne
jongelingsjaren bedreef.
Eensdaags. nog voor dat hij koning van Ayodhya was,
toog hij ter jacht. Lang reeds had hij vruchteloos het
wild opgezocht, Coen hij opeens de bladeren van een
nabijstaanden boom hoorde ritselen. Voorzeker, daar
schuilde een dier ! Een pij1 ontvliegt zijn boog en
snort door de lucht ; onmiddellijk daarop weerklinkt
eene klagende stem ': « ach ! ik sterf ! » Dasarath's
schicht had een jongeling, met name Yadjanadatta,
doorboord, op het oogenblik dat deze met eene kruik het
tot het offeren noodige water uit den stroom putte.
Helaas ! hij was de eenige steun zijner ouders, die
beiden blinde, oude kluizenaars waren... Zijne smartkreten ontroeren den onvoorzichtigen schutter tot in
het diepst zijner ziel ; meteen rukt Dasaratha den pijl uit de
wonde des liidenden : maar terzelfder tijd, in plaats van
hem te redden, ontneemt hij den ongelukkigen Yadjanadatta het leven. Dan gaat hij met gebogen hoofd, gansch
teneergeslagen, naar het asrarna der ouderlingen, die
in hem hun zoon meenen te herkennen, en hem zachtjes
over zijne lange afwezigheid bekijven. Dasaratha is verplicht hun zijne noodlottige misgreep uit te leggen,
en zich als nioordenaar van hun kind te doen kennen.
Geene pen kan de wanhoop der grijsaards beschrijven ;
zij dwingen den Bader hen beiden te ondersteunen en
tot bij het lijk van_ Yadjanadatta te geleiden... De oude
varier spreekt zijnen vloek over Dasaratha uit, en op
het punt van te sterven, voorzegt hij hem dat er een
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dag -komen zal, waarop zijn vaderhart ook door een
giftigen piil zal doorboord worden... Zie! nu is Dasaratha
oud; men heeft hem zijn Rama ontnornen op het
oogenblik dat hij den duurbaren zoon minst derven
wou, het is de voorzegging des ouden moeni' s die
bewaardheid wordt. En bid die zielesmarten komen zich
nog lichamelijke kwalen voegen : de rampzalige vorst
wordt beurtelings met blindheid en volledig verlies
zijner verstandvermogens geslagen ; ten laatste sterft hij
zachtjes uit, als eene lamp zonder olie :
Terwiji Dasaratha aldus immer aan den afwezenden
Raghawer dacht, ging zijne levensster aliengs onder, even
als men bij den naderenden dag, de maan westwaarts
ziet zinken... Ach Rama! herhaalde hij steeds, en bij het
uitspreken dezer woorden ontsnapte hem zijn laatste zucht,
hem door de overmaat van droefheid ontrukt (II, 66).
Zoo zacht is dat afsterven, dat niemand het heeft
opgemerkt. Met den dageraad komen zijne hovelingen
zich rond zijne slaapstede vereenigen, om hem, bij het
ontwaken, hunne hulde te bieden. Zijne ministers en
raadsheeren , zijne huisbedienden : badmeesters, haarsnijders, barbiers, muziekanten en zangers , de Brahmienen en sterrekijkers staan daar eerbiedig wachtend,
want niemand zou het wagen de rust des « Konings
der aarde » te storen. Doch op het laatst bevangt
eene gehetme vrees aller harten... men verneemt eindelijk
de waarheid : de- koning is overleden ! (I)

(1) « Geheel dit eerste gedeelte van Ayodhyakanda, zegt
(journal des savants, 1859 bl. 469) is
wonderschoon door zijnen eenvoud, natuurlijkheid en waarheid.
Zoo men eenige langdradigheden uitzondert en men den dichter eene
zekere, overtollige weelderigheid van stijl en beeldspraak vergeeft, wat
trouwens gemakkelijk te verstaan valt, zal er de strengste kritiek bijna
niets op of te wijze.9 vInden. Indien Valmiki zich immer op dergelijke
hoogte wist te houden, hij zou mogen ,,, edijveren met de grootste
heldendichters aller eeuwen..... » Wij voegen er bij, dat er te
veel schoons in het tot hiertoe besprokene ligt, om er later Beene
nadere kennis mede te maken. Doch wij zullen in het vervolg
gelegenheid genoeg hebben om eveneens te bestatigen, dat de
medalle ook hare keerzijde heeft.
BARTI-IgLMY S t HILAIRE
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Men begrijpt allicht wat opschudding deze tijding
te Ayodhya en in geheel Kosala verwekt. In het
koninklijk paleis staat alles weldra in rep en roer : Dasaratha's driehonderd vijftig vrouwen loopen kermend en
huilend rond .. Vasistha roept de grooten des rijks en
de ministers bijeen, en, op zijn voorstel, wordt er
besloten zoohaast mogelijke en anderen vorst als opvolger des overledenen te huldigen ; immers
Een staat zonder vorst is als een stroom met uitgedroogd bed, als een bosch met verdorde planten, als eene
kudde zonder herder (II, 69).
Er wordt tot dit einde een gezantschap naar Bharata gezonden, die, zooals men we pt, nog immer te
Radschagris, aan het Hof van zijn rnoedersvader Asvapatis
verblijft I II, 7o). Een akelig droombeeld had den pries in
zijne nachtrust gestoord ; ook vreest hij, wanneer het
gezantschap hem in Vasistha's naam uitnoodigt orn naar
_Ayodhya te komen, dat iemand der zijnen eene ramp zij
overkomen. Zonder vertoeven volgt hij de boden, die hem
gedurende de geheele reis de waarheid verborgen houden.
Het is maar hij zijne aankomst in de hoofdstad dat Bharata
al het gebeurde verneemt (II, 71-74). Men wil hem als
koning wijden; dock Bharata gedraagt zich geheel anders
dan Keikeji, zijne moeder, het verwacht. In plaats van den
hem aangeboden troon te bestijgen, zweert hij plechtig, en
met hem Satroeghna, dien aan Rama, den wettigen
bezitter ervan, over te laten. Bharata is een van die
edele inborsten die de Indische dichters met voorliefde
afsChilderen ; de lage kuiperijen zijner moeder boezemen
hem walg en verontwaardiging in; hij overlaadt Naar
met eene reeks verwijten en eene lange smaadrede,
en brengt daarop aan Kosalya zijne hulde (II, 75-821.
Des anderendaags gnat men over tot het vieren
der lijkplechtigheden (II, 82-85). Bharata , zelf heeft het
koude lichaam zijns vaders in de kist gelegd, het met
den koninklijken mantel gekleed, en met vvelriekende
kruiden omringd. De lijkstoet zet zich in beweging
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vooraan stappen de hofdienaars, door de Brahmienen
gevolgd, welke het gevvijck vuur voor zich dragen ;
daarna komen een aantal wagens, met gemunt geld en
mondbi ehoeften gevuld, om aan de armen uitgedeeld to
worden; uitgelezen scharen van zangers, dichters en redenaars verkondigen luidop den lof van den betreurden overledene. Welhaast ziet men Bharata en Satroeghna, de
,edele vorstentelgen, aankomen ; zij dragen al weenende
het lijk op hunne eigene schouders tot bij de oevers
der Sarayoe. Daar richt men, in eene vlakte met een
zacht grastapijt bedekt, eenen brandstapel op van aloeen sandelhout. De priesters plaatsen er de doodkist
op, en daarnevens de schalen, de kruiken en het ander
gerief dat bij het offerer gediend heeft, de kettingen
waar men de slachtdieren merle vasthechtte, en boven
dit alles een reusachtigen stapel van tot dit inzicht
gewijde kruiden en koesa-gras (i) Van alle kanten
,-weerklinkt treurmuziek en rouwgezang, en daar tusschen
komen zich het gehuil en gebrul der offerdieren mengelen.
Eindelijk na den brandstapel met vet, olie en gesmolten
boter -,e hebben overgoten, steekt er Bharata met eigen
handen het vuur aan. Maar dan verlaten hem zijne
krachten ; bij het zien opkronkelen der vlammen, die
het lichaam des dierbaren dooden gaan verteren, valt
hij in bezwijming, en words buiten kennis terug in
het paleis gedragen.
Wanneer de rouwdagen verloopen ziin (2), worden al
de inwoners van Kosala bijeen geroepen (11, 86). Bharata

(i) Het Koesa-gras (poa cynosuroides) bezigen de Hindoes
in bijna alle godsdiensttge plechtigheden.
(2) De rouwdagen Buren in Indie van tiers tot dertien dagen.
Gedurende dien tijd, moeten de familieleden des dooden welke
alsdan in eene wettelijke onreinheid leven op den blooten grond
slapen, zich alleenlijk met in water gekookten rijst voeden, en
den laatsten dag den goden , een offer opdragen Terzelfder tijd
reinigen zij zich, ieder op verschillige wijze, volgens de kaste
\vaartee zij behooren. Dagelijks worth intusschen voor de zielerust
des overiedenen een panda (= soo t van rijstkoek) gebakken en
op het gras nedergelegd.
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maakt nu zijne weigering, om Dasaratha op te volgen,.
aan de onderdanen des rijks bekend : hij wil Rama
in het Dandaka-woud gaan opzoeken, en hem als,
Ayodhya's koning doers kronen (I I, 87). Hij vertrekt
dus met een ontzaggelijk gevolg : honderd duizend
olifariten, zestig duizend oorlogswagens, evenveel man
ruiterij, zonder het onberekenbaar getal voetgangers en
gewone burgers, die niet tot het leger behooren, vergezellen hem op den tocht (II, 88-9o) (I).
Onderweg ontmoeten zij — even' als Rama hooger
— beurtelings Goeha en Baravadja. De eerste dezer,
door die overgroote bende krijgsvolk verschrikt, maakt
zich tot den strijd vaardig ; maar welhaast verneemt hij dat Bharata geenszins met oorlogzuchtige
inzichten bezield is (I I,. 91-96). Bharavadja, een vrome
saniasi , die te midden van ettelijke volgelingen, tamme
herten en allerlei gevogelte woont, wil onze reizigers
vereeren met hen dien nacht te herbergen. Doch hii
beschikt slechts over eene kleine, schamele hut; en
hoe middel gevonden om daarin zooN'Teel yolk eten en
slapen te geven? — Och! het zal nog wel gemakkelijker en eenvoudiger gaan als de lezer meent; of zou
eene Indische moeni, die de guest der almachtige Deva's
(= goden) geniet, voor eene dergelijke moeilijkheid uit
den weg gaan? Baravadja knielt ' op den grond, aanroept de hemelingen, en bids een hunner, Visvakarman,
dat is : de goddelijke werker (de indische Vulcaan), hem
op dit gewichtig oogenblik zijne hulp te willen verleenen.
0 wonderbare kracht des gebeds ! Pas heeft Baravadja gebeden, of zie : rivieren en meren veranderen
in wijn, rhum en gesuikerd water ; honig en geestrijke

(1) Hadde Valmiki - zijne berekeningen met onze Arabische
cijfers gemaakt, men zou kunnen opmerken dat hij telkenmale
een paar o's te veel bezigt; zulks echter is nu het geval niet : de
getallen zijn eigenlijk wel gelijk ik ze opgeef. Komen zij overdreven voor? Men herinnere zich dat het verhaalde in Indie plaats
grijpt, waar — wij zullen het \veldra zien — nog andere wondere
dingen gebeuren.
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dranken vloeien overvloedig uit de stammen der boomen;
het regent bloernen uit de lucht, en aangename geuren
vervullen den ganschen omtrek. In minder tijds dan
de verbeelding het zich kan voorstellen, is een prachtig
paleis opgetimmerd., dat schittert met betooverenden
glans : de wanden zijn in diamant. de meubels en
versieringen uit de meest in kleur afwisselende en
prachtigste edelgesteenten vervaardigd; bet regia soils
van Ovidius moest er eene echte armoede bij geweest
zijn ! Eindelooze tafels, met de lekkerste gerechten
bedekt, wachten — doch niet lang — naar de dischgenooten ; dertig duizend hemelsche hovelingen vervullen
de rol van tafelbedienden. Alles wordt in gouden schotels of in diamanten - bekkens opgediend ; eene onbeschrijfelijk aangename muziek streelt, gedurende geheel
het maal, de ooren der aanwezigen. De goden zelven
achten het geenszins beneden hunne waardigheid aan
dien weergaloozen disch deel te nemen ; twintig duizend
Apsara's maken de soldaten van wellust dronken, door
ieder van hen met liefkoozingen en allerhande geschenken
(meestal nieuwe kleederen) te overladen (II, 97 foo).
Doch, gelijk het spreekwoord zegt : schoone dingen
duren niet lang; aan dit feestmaal, komt, veel te spoedig
naar den zin der deelgenooten ervan, een zeer prozaisch
einde. Al meteen toch -bev, inden zij zich weder in de
wilde bosschen; Bharata herinnert hun het doel der
reis, en welhaast voert hij ze aan in de richting van den
Tschittrakoet, waar eene lichte rookwolk de aanwezigbeid der gezochten verraadt (II, 101-102).

Intusschen slijten Rama, Sita en Lakshmana een
streng en eenzaam leven in hun asrama (II, 1°3-185).
Zij voelen zich gelukkig te midden van die prachtige
natuur, waar Rama zijne gezellen onophoudend de
schoonheden van aanwijst en uitlegt; zij leven vrij van
kommer en zorg, in eene nooit gestoorde rust : Rama
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zou er zijne koningskroon niet mede willen verruilen.
Om in hun onderhoud te voorzien, gaan de twee
broeders op jacht ; zij braden het geschoten wild of
drogen het vleesch om voorraad tegen het slechte jaargetijde te bezitten. Wij treffen ze aan op het oogenblik
dat zij hunnen zuinigen maaltijd nemen.
Na, een deel der spijzen dankbaar aan den Hemel te
hebben geofferd, genoten zij die verblijd, toen zij opeens
in de verte eene stofwolk hooger en hooger zagen klimmen,
en terzelfdertijd een zwaar gedreun hoorden. Verschrikt
sprongen de tijgers uit hunne holen, de slangen kropen
onder het dicht gebladert, de vogelen fladderden vreesachtig
rond. De olifanten stampten den grond, alsof het vuur het
bosch verteerde, de leeuwen, beren en buffels vloden ijlings
voor het naderend gevaar.
Men begrijpt het : het is Bharata, die met zijn leger
aankomt in de richting hem door de rookwolk aangevvezen. Lakshmana is intusschen op eenen hoogen salaboom (I) gekropen; eensklaps roept hij tot Rama .
Doof terstond het vuur uit! Verberg Sita, en neem
, pij1 en boog, want daar nadert een groot gevaar! Van uit
het Noorden zie ik krijgsbenden nabijkomen : voetvolk,
ruiters, oorlogswagens en olifanten met hunne geleiders
(II, io6)!
Welhaast worden Bharata en Satroeghna, die alleen
vooruitstappen, herkend; Lakshmana, door thorn verblind, wil Bharata, dien hij met booze inzichten bezield
waant, op het lijf vallen; doch Rama tracht hem gerust
te stellen (II, 107). De aankomenden werpen zich droef
en stilzwijgend voor Rama's voeten, die ze opricht, en
hun met angstigen spoed tijdingen over hunnen vader
en ziin huisgezin vraagt (II, 108-11o). Helaas! Dasaratha is overlegen.!
(I) De Sala-boom, de Shorei robusta volgens Wilson.
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Bij het hooren dier verpletterende mededeeling, steekt
Rama beide zijne armen nit, en, eenen boom met bloeiende
-kruin gelijk, dien des houthakkers bijI in het bosch velt,
zoo valt de held ontroerd op den grond (II, iii).
Terug tot het bewustzijn gekomen, wil hij het Sradda
gedachtenis der dooden) vervullen, den plicht namelijk
die iederen Hindoe als heilig geldt. Allen begeven zich dan
tot bij de boorden der Mandakini I), waar een plechtig
doodenoffer voor het heil des overleden vorst wordt opgedragen. Daarna ontvangt onze held beurtelings Kosalya,
Soemitra en zelfs Keikeji met uitnemende vriendschap
en teederheid ; hij omhelst alle soldaten des legers, en
buigt eerbiedig voor Vasistha en de ,Hof-Brahmienen
(II, 112-113). Bharata legt hem alsdan tiet doel zijner
komst uit ; hij ontwikkelt met welsprekenheid de verschillige redene,n die Rama moeten overtuigen om den
ledig staanden troon te bestijgen. De Raghawer wijst
echter dit aanbod van de hand : de uitstalling der grootheden, eer en rijkdommen dezer aarde lokt hem geenszins aan. Wat geeft hij om al die vergankelijkheden ? De
deugd alleen is het ceuwig goed dat immer bestaan blijft
Dagen en nachten vheden snel voor de stervelingen
heen; hunne jaren vergaan in damp, als het water door
den brandenden zonnestraal uitgedroogd. De mensch groet
vreugdevol het opstaan der zon, hij groet vreugdevol haren
ondergang, en let niet op den rassen vloed van zijnen
levensloop....
Evenals, op den eindeloozen waterplas, vlottende boomstammen eenen_ oogenblik tezamen komen, en aanstonds
weder uiteen drijven, even ras worden door den immer
maaienden dood huisvrouwen, kinderen, vrienden, rijkdommen weggerukt.... Den vogel valt de lucht te doorkruisen;
den golven voortgestuwd te worden door de winden, doch

even als hooger aangeduide waterloo(t) De Mandakini
eene tot den Ganga ,toevloeiendt
pen , (Sarayoe, Jarnoena, enz
rivier.
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de onsterfelijke ziel blijft aan den plicht vastgekneld.... De
rechtvaardige, die, door zijnen deugdzamen handel, door
rechtzinnige offers zijne ziel zuivert, klimt eens heerlijk op
tot de verblijfplaats des Scheppers aller Bingen. (II, 114).
Bharata dringt aan hij beroept zich op Rama's
wijsheid, waardoor hij uitmuntend geschikt is om de
teugels des bewinds in handen te nemen; op de schuld
zijner eigene moeder en de zwakheid van beider vader,
die hij door de gevolgen van hun misslag te verijdelen,
kan herstellen ; op het eeuwenheugend erfrecht immer
in hunne familie en in Ayodhya's rijk gevolgd, krachtens hetwelk immer de oudste zoon na den vader den
scepter voerde; op zijn edelmoedig hart, dat . vvel verre
van naar eene gemakkelijke rust te haken, veeleer moeitevoile inspanning en heldenfeiten zoekt ) (II, 115-116) (1).
Rama blijft voortdurend met eene weigering antwoorden.
Bharata biedt hem alsdan, doch insgelijks te vergeefs,
den troop in zijnen naam aan (II, 117). Te vergeefs
nog vereenigen Vasistha en andere Brahmie p en hunne
gebeden en uitnoodigingen met de zijne te vergeefs
lacht Sjavalis, een weinig deugdzame Brahmien, die men
als een Indischen Epicurus aanschouwen mag, met dit
« zoogenaamde plichtbesef », dat Rama in zijn besluit
doet volharden ; en beklaagt « den man, die slechts zijne
laden naar den plicht richt. Dien toch baart het leven
enkel opeenvolgende ongemakken, terwijl hem niets na
den dood te wachten blijft ». Aan dit alles antwoordt
onze 'veld met hun het bevel voor oogen te houden dat zijn
en hij zal het
vader hem eens gaf dat is hem
ten uitvoer brengen tot het laatste toe (II, 117-120.).
De rechtvaardige, eindigt hij, steunt onverzettelijk op
de rechtvaardigheid, even als de Himavat, der bergen honing,
steeds den wind wcerstancl biedt, die de wouclen vernielt
(II, 120).

(I) F.

HEYNEN,

Blikken op Indie, bl. 213.
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Bharata is overwonnen ; hij ziet zich verplicht naar
Ayodhya terug te keeren met gansch zijn gevolg. Doch
hij zal de kroon niet dragen : hij bewaart die slechts
als een heilig pand dat hij aan Rama, bij dezes terugkomst uit het ballingschap, overhandigen zal. Door het
voorbeeld zijns broeders aangezet, begint hij ook het
afgetrokken leven der kluizenaars, en trekt naar de
eenzaamheid van Nandigrama been. Intusschen wordt
de plaats van den afwezigen vorst door diens sandalen
ingenomen (I), aan wie men de koninklijke eer bewijst,
terwijI Satroeghna dag en nacht over dit kostbaar
zinnebeeld waakt (II, 121-127).
K.

LECOUTERE.

(i) Hoewel zuiks den lezer zonderling moge toeschijnen, neme
hij het echter niet vQor een bloot uitvindsel des dichters. Wij
vinden in het H. Schrift iets dergelijks « Hic autem erat mos
antiquitus in Israel inter propinquos, ut si quando alter alteri suo
juri cedebat ; ut esset firma concessio, solvebat homo calceamenturn suum, et dabat proximo suo » (RUTH. IV, 7). Zie ook nog
DEUT. XXV, 9. — De wijze nu waarop zulks in ons gedicht gebeurt,
zal zinspelen op eene zeer oude, in Indie geb:uikelijke
Een vrome eremijt, met name Sarabangha, had eensdaags
Rama een paar sandalen, uit koesa-gras saamgeweven, ten geschenke
aangeboden. Rama gaf deze op zijne beurt aan Bharata, die ze
zeer eerbiedig op zijn hoofd plaatste, en alzoo tot in Ayodhya
bracht. Alvorens naar Nandigrama te trekken, deed de pries de
twee schoeisels met de heilige olie zahren en plaatste er met eigen
hand den koninklijken waaier en de vliegenklap boven.
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DE FRANSCHE STREKKING
VAN HET

LIBERALISM.
Ter gelegenheid van eenen brief van
Em. de Laveleye.

Gij zijt de partij van Frankrijk.
COREMANS.

ET is nu ruim een jaar geleden, dat de Luiksche Hoogleeraar
E. de Laveleye eenen brief over de Vlaamsche Beweging
naar de franschgezinde GaTette van Brussel stuurde. En wat
wonders? boor ik vragen. Voorzeker geen mirakel,
Vlaamsche vriend ! Nochtans verdient dat schrijven een' oogenblik
onze aandacht, en, mits wij er tot nu toe in geen enkel Vlaamsch
katholiek tijdschrift zagen gewag van maken, willen wij er vandaag
op terugkomen. Men kan het ons niet ten kwade duiden ; wij
hebben terzelfder tijd onze vroegere aanteekeningen overloopen,
en te dezer gelegenheid laten wij de feiten zelf een oordeel vellen,
over de vlaamschgezindheid — liever, over de vaderlandsliefde, —
onzer staatkundige tegenpartij. Wij zallen daarna het practisch
besluit eruit trekken. Hier volge nu eerst de brief; wij deelen
hem mede naar de Nederlandsche vertaling, die er het Gentsche
Volksbelang van gaf :
WAARDE HEER,

Reeds verleden zomer aacht ik u over de Vlaamsche zaak,
te spreken. Maar heden is het nog niet te laat, want men redetwist er over met meer levendigheid dan toen. — Gij zegt te
recht, dat de Vlaamsche districten geheel en al aan het clericalisme schijnen te behooren, terwiji de Waalsche provincien er
zich nog weten aan te onttrekken. Tot staving van uw gezegde,
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hadt gij dit treffend feit mogen aanhalen, dat in het arrondissement Verviers, de kiezing van katholieke vertegenwoordigers
alleen mogelijk is door toedoen van het volop clericaal Vlaamsch
kanton — Een der hoofdrnannen der Vlaamsche Beweging
en een haver uitstekendste schrijvers, de heer Julius Vuylsteke,
heeft, in een akelig tafereel, getoond hoe het komt, dat verwaarloozing der Vlaamsche taal de zegepraal te weeg brengt der
achteruitkruipende geslachten, alsmede de verachterdheid der
Vlaamsche provincien in schie r alle opzichten. Niets is er onwederIegbaarder en bedroevender dan de door hem aangehaakle cijfers.
— Hoe komt het toch, dat het Vlaamsch de oorzaak is van de verachterdheid der bevolkingen, die deze taal spreken, en van de
zegepraal van het clericalisme? Heeft het ras hieraan schuld? Integendeel, want uit het individualistisch gevoel van het Germaansch
ras ontstond de opstandsbeweging tegen de pausclijke verdrukking, en juist de natien van dit ras zijn van de Roomsche overheersching bevrijd gebleven. — Is er lets eigens aan de Vlaamsche
taal, dat de ingrijpingen onzer geestelijkheid zou bevorderen? In
't geheel niet, mits in de XVI e eeuw het de Vlamingen waren,
die de eersten Rome's juk hebben atgeschud; en, hadden de
Walen toen den Spanjaard niet ondersteund, dan zouden de
gansche Nederlanden gedeeld hebben in de roemvolle lotsbestemming van Noord-Nederland, en gew orders zijn een der rijkste en,
machtigste staten van Europa. — Van waar komt dus dit door u
vastgesteld feit, dat clericaal en Vlaming tegenwoordig al te ,likwijls
gelijkluidende benamingen zijn? — Ziehier de tastbare reden.
Sinds de hertogen van Burgondie, en nog meer sedert onze aanhechting bij Frankrijk, wordt door de begoede klas, die alom de
bro, inter en het werktuig is van de verstandsontwikkeling, Fransch
gesproken. Het Vlaamsche yolk — landlie 'en, arbeiders en kleine
burger ij, — is dus afgescheiden van de beschaving door zijne
eigene taal uitgestraald, evenals het, door zijnen godsdier:st, is
afgescheiden van den verstandelijken invoed, die uit Holland tot
hem had hunnen komen. — In 't Walenland, cvenals in Frankrijk,
.staat het y olk in rechtstreeksche, innige betrekking met het licht
dat de hoogere standen der samenleving doordringt. Iii de Vlaamsche
gewesten blijft het in de duisternis van oudere tijden en tn het
enge durnein der stoffelijke belangen beperkt. In Gene Waaische
provincie treedt een handelsreiziger, een wei kbPas, een eigenaar
in de herberg en spreekt er : de daar aanwezige boeren luisteren
naar hem en verstaan hem, en zoo daltn van omhoog de gedachten
op en in de massas Niets daai van in de Vlaamsche provincien.
Aileen de pastoor spreekt er met de geringe lieden over geestelijke
zaken. Zijn overheerschende invloed is dus gansch natuurlijk en,
in zekere maat, wettig — Immers de Vlamingen zijn in groote
meerdel held kerkschgezind, omdat zij door hunne taal afgezonderd
zijn van den stroom der nieuwere gedachten, die door het Fransch
worden verspreid. Enkel twee hulpmiddelen hestaan daarvour
ofwel, de minbegoede standen, de landlieden vooral, moeten Fransch,
ofwel de hoogere standen moeten Vlaamsch spreken. Aileen op
deze voorwaarde zal de stroom der bescha\ ing uit de hoogte
naar de laagte der samenlev,ng zich rondspreiden. -- Is bet
heden mogelijk de Vlaamsche bevolkingen tot het Fransch te doen
overgaan? Aloni heeft de ondervinding de onmogelijkheid daarvan
bewezen. In het Vlaamsch district van het Noorderdepaetement,
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in weerwil van twee eeu wen krachtdadige officidele drukking,
blijven de dorpsbewoners en zelfs de stedelingen er hunne moedertaal
spreken — Zoo ook in het Fransch Bretagne, hoewel het land er
sinds zes eeuwen aan den Eranschen invloed is onderworpen —
Er is meer : eene der machtigste, wonderbaarste en minst gekende
bewegingen uit onzen tijd, is het heropstaan der nationaliteiten,
die. door Thiers geloochend, door Cavour en Bismarck werden
benuttrgd, de eene om Italiè. de andere om Duitschland te vormen.
Duistere tongvallen, die men voor nagenoeg vergeten patois hield,
hebben, terwijl zij eenen weelderigen, litterarischen bloezem ontvouwden, hare plaats onder de zon hernomen. — Den eersten
keer, dat ik in Hongarije kwam, sprak men Latijn in den landdag,
Duitsch in de kanselarijen en in de salons; het Magyaarsch was
de versmade taal der boeren en veedrijvers uit de Purta. Heelen
ten ,cage, in de Kamers, in den schouwburg, ter hoogeschool,
in boeken en dagbladen, in alle families hoort men niets anders
meer dan Hongaarsch. — Het Kroatisch was de barbaarsche taal
der roo2gemantelde Pandoeren, wier woestheid Italié schrik aanjoeg.
Thans, dank zij bisschop Strossmayer, heeft de Kroaat zijne hoogeschool, zijne academie, zijnen schouwbur4, zijne letterkunde. -Eveneens in Bohemen, in Servie en meer onlangs in Bulgarije,
in Karinthie eischen de Sloveenen hun nationaal taalrecht. Ja zelfs
tot de Walachijers van het Pindusgebergte, te midden van de
Grieksche bevolkingen verloren en met deze versmolten, ijveren
voor de zelfstandigheid van hun ras en willen hunne taal, het
Rumeensch, behouden. — Nergens meer dan in Finland heeft
dat herleven der nationaliteiten mil getroffen. De cultuurtaal was
er het Zweedsch. Het Finsch, een Aziatische tongval, hoorde men nog
alleen in de wouden en aan de meren die het land bedekken Maar toen
het onderwijs op de dorpen was doorgedrongen. heeft het yolk voor
zijne taal eene gelijke plaats gevraagd in onderwijs en bestuur, en dit
bekomen. Te Helsingfors is er zelfs eene Finsche ope'a, waar ik
Martha heb hooren zingen. Is er. in tegenwoordigheid eener zoo
algemeene en zoo diepe beweging, hoop op het vet franschen der
Vlaams.lhe bevolkingen, zij die grenzen aan Holland, waar hare
taal, seder t de XVI e eeuw, zoo schitterend heeft gebloeid, en dan
vooral wanneer de Vlaamsche Beweging eene kracht heeft verworven, die hare aanvoerders zelven met dorstOn veihopen, en
wanneer er eene paitij besta-tt, die er altoos belang zal bij hebben
haar bij te springen, en hare eischen te steunen I — ZO6 is de
toestand ; men kerme, men tiere zooveel men wil, niets is er aan
te veranderen. — Nu, mits men de Vlamingen met tot het Fransch
kan Moen overgaan, blijft er maar een middel over om ze te trekken nit de afzondcrinq, wtar zij aan het clericalism zijn overgeleverd, dat is dat de begoede standen het Vlaamsch goed zouden
leeren spreken en schrijven. Zij kunnen tot u niet komen : gaat
dus tot hen. -- Daarom moet elk goed vaderlander, elk vooruitstt ever, de maati egelen goedkeuren, strekkende tot veispreiding
der kennis van het Vlaamsch door het middelbaar en het hooger
onderwijs. Ten anderen, het Vlaamsch heeft dit voordeel, dat het
een middelaar tusschen het Engelsch en het, Hoogduitsch wezende,
het aanleeren dezer twee noodige talen uiterst gemakkelijk maakt.
— Moet ik er b,voegen, dat, op dezen weg, stapvoets en met
onizichtigheid moet worden vooruitgegaan, derwijze om niet te
hevig op ; ewoonten en vooroordeelen te stooten, wat eene terug-
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werking zou kunnen verwekken? — Men late rnij toe p ier eene
persoonlijke herinnering aan te halen. In 1848 rnaakte ik te
Gent deel van eene ultra-democratische groep, aan wier hoofd
stonden Huet, een Franschman, en Gustaaf (pallier, zoo franschlievend als het maar zijn kan. Niettemin besloten wij een Vlaamsch
dagblad, de Broedermin, te stichten, daar wij overtuigd waren,
dat dit het eenige middel was om het yolk tot de zaak der
,democratie over te halen. Het is de vooruitgang der democratie,
die overal de zegepraal der vdlksspraken zal verzekeren. \Vanneer
gij u tot het yolk Licht, moet gij het in zijne T aal aanspreken. —
-Onderstel dat het algerneen stemrecht in Belgie bestaat ; het is
zeker, dat in Vlaandeten de kandidaten voor huniie kiezets het
woord uitsluitend in het Vlaamsch zouden moeten voeren. En
dan zou de heel. Barn voldaan wezen : de gekozenen zouden ook
in ' de Kamer Vlaamsch spreken, ten einde door hun kiescollege
EMIEL DE LAVELEYE.
-verstaan te woolen.

lk zou lien brief in mijne kartons weggelegd hebben, hackle
.de bespreking over het sawenwerken onzer twee groote staatspartijen
op Vlaamsch gebied mijne bijzondere aandacht daar niet op getrokken.
De hoogleeraar bedoelt noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
vermelde samenwerking ; maar zijn schrijven behelst eenige kostbare bekentenissen, die met seffens uit de oogen moeten weggevaagd
worden. De Laveleye treedt geerne van tijd tot tijd als hoogeFas est et ab hoste doceri.
priester onzer Loges op
En ten eetste bekent na Julius Vuylsteke, dat de liberale
staatspartij de Vlaamsche taal verwaarloosd heeft, en daardoor de
zegepraal heeft te' weeg gebracht der achteruitkruipende geslachten
en de verachterdheid der Vlaamsche gouwen... De heer Hoogleeraar vindt bet liedje van achteruitkruiperij en verachtering nog
niet afgezongen : wel, wij jonnen hem gees ne dat onnoozel genot
in boffende grootspraak ; dierf ik, ik zoude hem enkel antwoorden
Tegen 'nen ovenmond is slecht gapers.
Neen, dat het Vlaamsch de oorzaak is van de verachterdheid
,der vlaamschspi ekende bevolkingen, dat komt eigenlijk niet bij
den aard van het y olk, noch bij den aard der taal, het spruit
alleen voort uit de klove, die er tusschen de vlaamschsprekende
volksklas en de franschsprekende begoede standen ligt. Haal die
klove toe, en het Vlaamsche y olk is voor de hedendaagsche beschaving
gewonnen, het neemt plaats in de s ij der verlichte volkeren naast
zijne ontwikkelde zuiderbroeders. Hoe echter die kloof toegehaald?
Doe daarom het verschil van taal verdwijnen,: ofwel moeten de lagere
klassen het Fransch aanleeren ; ofwel moeten de hoogere standen
Vlaamsch spteken. De eerste onderstelling valt niet uit de voeren,
;de geschiedenis geldt als getuige ; maar in de tweede ligt het redmiddel : de hoogere standen moeten door het Vlaamsch tot het yolk
« Elk goed vaderlander, elk vooruitstrever moet de maatgaan
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regelen goedkeuren, strekkende tot verspreiding der kennis van
het Vlaamsch door het middelbaar en het hooger onderwijs ».
El lieve I de klok der vrijmetselarij slaat nog altijd eender :
Vroeger hiet het : II Taut s'emparer du mouvement flamand !... En
om daarin te gelukken, predikt nu de vos de passie.
Inderdaad, welk is, volgens de Laveleye, 'het eenige doel, dat
de liberale partij moet beoogen door hare vlaamschgezindheid?'
Zal zij ons y olk zijne eigenwaarde als zelfstandig yolk doen beseffen ? Moet zij trachten liefde voor onze vaderlandsche instellingen
en overleveringen in te Iioezemen, en eenen dam tegen vreemde
overheersching op te werden? Wil zij een natuurlijk recht van
den min begoeden burger en w erkman tegen willekeur en dwingelandij van hooger bestuur beschermen ? Is het... Maar neen, laat
al die beweegredencn varen ; zij zijn te edel, te verheven, en het
liberalism ziet enkel zijn eigen voordeel in, het zijne alleen ; het trekt
eerie Vlaamsche mom voor het aangezicht, om zonder argwaan het
Vlaamsche yolk te verleiden tot bij « den stroom der nieuwere
gedachten », tot bij den « stroom der beschaving », in effen
woorden, om de liberale grondstelsels onder het Vlaamsche yolk
te verspreiden...
Dat getuigt de Laveleye!

IL
Maar wat zijn die liberale grondstelsels volgens de strekking
en beteekenis, die er de liberale partij zelve aan geeft? — Vrijheid ?
Vrijheid? — 1k ben al zoo hevig vrijheidsgezind als een zoogezeid
« vrijzinnig » of liberaal man het kan wezen. Doch vrijheid luidt
niet eens als losbandigheid, vergeet dat niet, — en zij mag geen
dekmantel worden van dwingelandij. Als ik u vrijheid jon en
uwe rechten erken, eerbiedig dan oak mijne rechten en vrijheid.
Stoot uwe katholieke medeburgers bu:ten de wet niet ; behandel
ze met als 'heloten op den grond lien zij ten koste van have en
bloed hielpen vrijkoopen. Knevel den katholieken godsdienst in
geen warnet van allerlei vero-deningen : God zelf schonk aan
zijne Kerke de vrijheid, hij stuurde immers Petrus naar Pilatus
niet, om die vrijheid of te bedelen... (i)
Liberale grondstelsels waar komen die eerst te voorschijn?
Zijn zij herkomstig uit onze vaderlandsche geschiedenis? Stemmen
zij met ons nationaal verleden overeen? Of werden zij uit vreemden

( i ) « Toutes les nuances de l'opinion liberale sont essentiellement hostiles au catholicisme. — Le cri de haine de Voltaire
Ecrasons
devient logiquement, et partout, le mot d'ordre
avoiee ou inavoue du
» Zoo schreet elders, en over
een vijftiental jaren reeds, hoogleeraar de Laveleye.
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bodem overgeplant? Voelde ons yolk behoefte aan die nieuwe
vrijheid? Hebben de Belgen haar omarmd, of boezemde zij hun
wantrouwen en afkeer in?
Luister wat liberale grondstelsels zijn :
Toen over eenige jaren het Fra. rische yolk zijnen koning
Hendrik V en zijne eigen welvaart uitzinnig van kant stiet, schreef
la Flandre liberale van Gent :
« La France, « fille de I'Eglise » est morte avant-hier, et nous
saluons avec joie la resurrection de cette grande et noble France
de la Revolution et de la libre pensee, qui a repandu les idees
libel-ales et rationalistes dans l'Europe entiere. — Nous, Beiges,
en particulier, nous ne pouvons oublier, que c'est a la France
que nous devons tous nos principes de liberte, d'egalite. de secularisation; que c'est la Revolution francaise qui les a apportes
chez nous, que c'est grace a !'influence francaise qu'ils s'y sont
maintenus et developpes AujouA'hui encore, si nous nous rendons
un compte exact de la situation, n'est-ce pas le mouvement intellectuel et liberal de la France, qui fait notre principale force
contre l'Eglise? L'influence de l'Allemagne, celle de l'Angleterre
ont certes grandi chez nous depuis quelques annees, et c'est un fait
dont, pour notre part, nous nous rejouissons hautement, mais ii
n'en est pas moins vrai, que le liberalisme beige, comme le lib&
ralisme francais, est fils legitime de la philosophie francaise du
XVIII e siècle et du grand - mouvement social et politique de 1789,
de Voltaire et de Rousseau, de Mirabeau et des Constituants. »
Wierd ooit eene bekentenis in meer onbewimpelde woorden
uitgedrukt?
Een' der eerste octoberdagen van 1888, bracht de Brusselsche
Reforme het nieuws aan, dat de vereenigde liberale 7onge Wachten
van zin waren, de verjaring der Omwenteling van 1759 te vieren ;
zij schreef :
C'est un devoir pour la nation beige de celebrer avec les
Francais le centenaire de la Revolution francaise, a laquelle nous
devons tout, depuis notre independance nationale jusqu'a la Constitution et les lois qui nous regissent, jusqu'a l'industrie et le
commerce qui font noire gloire et noire force, et a qui l'ancien
regime n'eilt jamais perrnis de naitre. - Ii est temps de se
retremper dans ces grands souvenirs, pour prendre la force de
lutter et de realiser des progres nouveaux, de tare enfin une
verite de la devise inoubliable : liberte ! egalite! fi aternite ! avec
laquelle les geants d'il y a un briserent les fers de nos
'Del-es et en firent des hommes et des citoyens. » (1)
(i) In zijn n' van 22 November 1884 deelde de Brusselsche
Le Patriote verslag mede over een feestje in de vrijmetselarij der
hoofdstad. De afgeveerdigde der vereenigde studenten van de
Hoogeschool, de heer Feron, las eene redevoering af, waarin
onder andere voorkwam : « Eere aan de vrijmetselarij, de krachtigste steun der hoogeschool van Brussel !... onze voorouders zijn
Voltaire, Rousseau en Condorcet... Op politiek gebied erkennen
wij als onze voorgangers Danton en Robespierre !... » Is 't straf
genoeg?
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Hoe onvaderlandsch, eilaas ! hoe slaafschl
Willen wij die wraakroepende bekentenissen vermenigvuldigen ?
Neen, het lust ons niet : laten wij het boekje van Chronique,
Gazette en Etoile gesloten tot straks. Aileenlijk voeg ik bier
eene aanmerking bij : Stond ik het woord of aan de Flandre
liberale en de Reforme, het was juist om reden dat zij beide
under de eerste vaandeidragers staan van bet liberalism, gene van het
liberalism met de oude doctrinaire pruik op, en deze van het
liberalism met de phrygiaansche muts op het hoofd.
Mocht dan rond 1877 het protestantsch en vrijdenkersgezind
wereldblad, de Londensche Times, met waarheid niet schrijven :
« De groote hoeveelheid der Belgische bevolking is katholiek,
en het karakter dat het liberalism er aanneemt, is Parijsisch
fabrikaat »?
En in 1871 schreef de liberale Frans de Cort den liberalen.
Leo van der Kindere na, in de bespreking van dezes La Belgique
en 1870 et le parti flamand :
« Zonder doortastende maatregels kan aan den beklaaglijken
toestand (der Vlamingen) geen einde komen. Maar wie zal die
maatregels nemen? De liberalen, Wier leeringen eenen bepaald
Franschen stempel dragen, zijn ons (Vlamingen) voor 't meerendeel vijandig. Van bet denkbeeld uitgaande, dat het bestaan der
Belgische eenheid antlers oamog,ellik is, leggen zij aan op de
uitroeiing van het Nederlandsch. Wat de echte grondsla; eener
nationaliteit is, hebben ze nooit willen noch kunnen begrijpen.
Zij hebben zich dwaselijk verbeeld, « dat men een Yolk schept,
bij middel van wetter, en dat men het kan doen Leven, zonder
hem de noodwendige levensvoorwaarden te verschaffen.... »
Ons Belgisch liberalism zoekt dus oorsprong en leven in de
Republikeinsche grondstelsels van 1789. Dat valt niet meer te
loochenen.
Maar let nu eens wel op : Waar leiden ons die grondstelsels
naar toe? Welke toekomst bereidt ons bijgevolg het liberalism ?
Zie, daar is nu eene voile eeuw verloopen sedert de afkondiging van 's mencchen Rechten; eene eeuw lang heeft het Fransch e
yolk onder hunnen mnvloed geleefd en gewerkt. \Vat is Frankrijk
geworden ? Welke toekomst gaat het te gemoet ?
Jammer voor dat acme land ; de feiten spreken oveiluid !
Op het einde vdn verleden jaar schreef burggraaf Eug. Melchior de Vogue, der Fransche Academie, eene 1- eks artikelen
over de Tentoonstelling; zij verschenen in de liberale Revue des
Deux Mondes, en baarden , niet zonder reden, eene groote verwondering, eenerzijds om den geest die er uitstraalt, en anderzijds om den persoon des schrijvers zelven. Die wondere Rechten

DE STREKKING VAN HET LIBERALISM.

425

des menschen worden door de Vogue eflenaf overboord gesmeten :
zij zijn niet enkel vaisch, zegt hij, maar belachelijk en uitzinnig,
en, zooals het Parijsisch dagblad l'Univers meedeelde :
« Si modere que soft le langage de Pecrivain distingue,
l'accent du dedain est vigoureux. La condat-nnation est fortement
motivee, deduite dune foule de considerations scrupuleusement
justifiees. »
Ten voorbeelde weze aangestipt, hoe de heer de Vogue de
buitensporigheden der Rede — zij die God en Godsdienst, Geloof
en Kerk onttronen moest, — brandmerkt :
« Elle a ruine l'un apres l'autre tous les etablissements du
passé ; elle a tout detruit, ne respectant que l'idole en qui elle
s'adorait elle-méme. Un jour est venu, oil cette creation du
rationalisme est restee seule intacte, dans le desert de croyances
fait autour d'elle ; l'instrument critique, incoercible de sa nature,
une foil qu'on l'a mis en mouvement, ne trouvait plus devant
lui d'autre sujet d'analyse. La raison a retourne son scalpel contre
l'idole; qu'on me passe l'image familiere, elle lui a ouvert le
vent] e, et elle a vu qu'il n'y avait nen dedans..... »
Laat mij den heer Taine nog ondervragen (Origines de la
France, l e edit.; Tom. I, p. 274). Zijne getuigenis kan Beene
achterdocht bij onze tegenstrevers verwekken :
« Dans la declaration (des Droits de l'homme) de l'Assemblee
nationale, la plupart des articles ne sont que des dogmes abstraits,
des definitions mêtaphysiques, des axiomes plus ou moins litteraires, c'est-h-dire plus ou moins faux, tantOt vagues, tantOt contradictoires, susceptibles de plusieurs sens et de sens opposes,
bons pour une harangue crapparat et non pour un usage effectif,
simple decor, sorte d'enseigne pompeuse, inutile et pesante qui,
guindee sur la devanture de la maison constitutionnelle et secouee
tous les jours par des mains violentes, ne peut manquer de
tomber bientOt sur la tete des passants. »
De heer Taine doet bijzonder de tjdelheid der grondbeginsels van 1789 uitschijnen; zijne laatste woorden zinspelen wel min
of meer op de gevaren die zij na zich steepen; loch dat gevaar
valt seffens in de oogen, als men onderzoekt welk het grondgedacht is van die beruchte Droits de l'homme.
L. Brun in zijn degelijk werk Dix ans de l'histoire du
droit (1789-1799', over eenige jaren verschenen, duidt ons dat
hoofdgedacht aan, als zijnde de loocherimg van de Godheid, van
bet gezag, van de vrijheid en het recht. In zijne naakte ruwheid
aldus neergeschreven, zal dat grondbeginsel menigen liberaal ergeren :
hij zal u loochenen, dat hij er partijganger van is... Doch luister
naar zijne woorden niet ; ondervraag liever de gebeurtenissen, die
u zoo luidkeels toeroepen. Het is immers ontegenzeggelijk waar
hetgene F. Pyat getuigde : Le peuple est an grand logicien qui
ne m.lnque jamais de conclure.
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Eene enkele herinnering ,: Nadat Montesquieu in zijne L'Esprit des
Lois, of liever in zijn cabinet en in de zalen der grooten, de zedeleer
buiten de staatkunde gesloten had en de Kerk van den Staat gescheiden, kwamen Voltaire en Rousseau, — en deze met verleidend zinnenstreelen, gene met spotten en lasteren, gaf aan het ontbindingswerk der samenleving wezen en leven onder de burgerij. Zij en
hun aanhang schonken aan de Omwenteling eene taal, eene samenvatting; de Assemblee gaf haar eenen vorm in hare nieuwe
grondwet, en beul en schavot spraken het laatste woord. — De
Omwenteling verrichtte dus in 1789 heure taak maar ten halve;
zij vernietigde bet oude stelsel, maar dierf zelve niet. ., of liever,
zij wist niet wat in de plaats heroprichten. Wat later kwam de
Jacobijn bewaarheiden : Toute negation dans la societe implique
une affirmation subsequente et contradictoire. De beul nam dan
de plaats in van den vroegeren leeraar en wijsgeer, en het schavot
die van het spreekgestoelte. Alles werd 't onderste boven gesmeten...
Zoo leert de geschiedenis van teen... Is Liat de geschiedenis onzer
dagen niet ? Waar het liberalism of doctrinarism den voet zet,
volgt kortelings het socialism op de hielen. Niet alleen het huidige
Frankrijk geve er getuigenis van.

+

Blijven wij hier eenen oogenblik staande, en zien wij eene
wijI achteruit : Wij vroegen den heer de Laveleye af, welk doel
de liberale partij door hare vlaamschgezindheid zich zelve. voorstelt. Het antwoord luidde : zij wil, en moet, de liberale grondbeginsels onder het Vlaamsche y olk verspreiden.... En wat voor
grondbeginsels zijn dat? Dezelfde als die der Fransche Omwenteling van verleden eeuw. -- Terloops deden we- daarbij den uitheemschen aard en antivaderlandsche strekking van ons liberalism
uitschijnen. — Doch waar leaden die grondbeginsels naar toe ? Bepalen
zij zich bij eene pochende grootsprekerij, bij holler woordenklank?
Eilaas, neen ! Loutere grondstelsels zijn zij vandaag op het papier
en de tong, maar morgen warden zij feiten, gruwelen. Zoo leert
ons de geschiedenis, de school der volkeren : de verleden eeuw
strekt ten be\Nrijze.
Uit den aard der zaken molten wij dus besluiten : Gij,
Belgische, en gij zelfs, vlaamschgezinde liberalen, bewerkt in een
min of meer verwijderd verschiet den ondergang van ons vaderland,
de omwerping zijner instellingen. Ziet gij zoo scherp niet in de
toekomst, loochent gij mijne sielling, ach, hetgene gisteren gebeurde,
moeste alien twijfel voor morgen wegruimen.
Liberalism, uit u eigen brouw.t gij het vaderland dezelfde
jammeren als die waar Frankrijk in stuiptrekt. 'Stap voor stap
gaat gij vooruit op de baan van dwingelandij, wanorde en ondergang. Frankrijk is immers uw oorbeeld.
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III
Onderzoeken wij thins eenige feiten ; die liegen niet.
Wij hebben ons liberalism over weinige jaren met de macht
en het gezag gewapend, aan het werk gezien. Waar streefde
't naartoe? Welk was zijn programma? Ah ! zijne partijgangers
harrewarden m Isschren ondereen over uur en stond om dit of
geen dwangmiddel toe te passen, maar wijs mij eenen onzer
hen aan, die niet door woord en daad het hoofdbeginsel der
Omwenteling onderteekende
God uit het openbare leven Qebannen !
Als echter de Israelieten den waren God afvielen, keerden
zij zich om en aanbaden het Gouden Kalf. Let op, dat gebeurt nog
Als eerste en voornaamste gebod van het liberalism geldt heden :
De Staat is alles en de vrijheid is niets! In andere woorden : de
Staat is god ! Dat grondstelsel is aan al de volgelingen van
't liberalism lief ; het is de gulden droom van 't hebzuchtig en
sprietoogend doctrinarism; maar radicaal en socialist schrijven het
insgelijks op hun vaandel, omdat zij ook met behulp van die leuze kans
zien hun hooger gekleurd programma uit te voeren. Geene nieuwigheid onzer dagen ! Het was het grondgedacht van 't Jacobijnsch programma van 1793. Men leze daarover een art. van den beer Taine
(Revue des Deux-Mundes, aflev. van t Meert 1883), getiteld : Le
programme Jacobin. ',ulster hoe de Jacobijnen in name van
hun hoofdprinciep spraken en handelden
« Nous aeons confisque les biens du clerge, environ 4 milbards, nous confisquons les biens des emigres, environ 3 milliards.
Nous confisquons les biens dcs guillotines et des deportes; it y
a la des centaines de mullions, on les comptera plus tard, parce
-que la liste reste ouverte et va s'allongeant toils les jou rs... Nous
-prenons les biens des hOpitaux et autres etablissements de bienflisance, environ Boo millions, nous prenons les biens des fabriques
des eglises, des fondations, des instituts d'education, des societes
litteraires ou scientifiques, autre tas de millions..... »
Heeft de beer Taine daar het voorbeeld van Bara's programma
niet neergeschreven? — Ons liberalism heett bier begonnen de jaarwedden der priesters of te schaffen en ginder in te korten ; het maakt
van den priester eenen bezoldigden ambtenaar, en loochent hem alle
recht op understand als teruggave, alhoewel het met loochenen
zal vier milliards aan de geestelijken ontroofd te hebben, en met
den Paus een verdrag te hebben aangegaan, hetwelk den Staat
tot onderstand der geestelijken bij wijze van wedergave dwingt.
— Hoe heeft ons Staatsliberalism met tal van katholieke stichtingen
gehandeld, met studiebeurzen en weldadigheidsgtften? Het heeft
ze binnengepalmd... Stond het tijdens zijne laatste overheersching
niet gereed, om den eigendorn onzer kerkfabrieken aan te slaan ?
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Hebben zijne redenaars in de Kamers niet verklaard, dat kerkfabrieken en weldadigheidsbureelen enkel gemachtigden waren van
wege den Sta ,t; dat de Staat, die hun bestaan wettig erkende
en hun het eigendomsrecht vergunde, zijne beslissing ook mocht
intrekken, hunne verpersoonlijking afschaffen en zich hunne goederen toedigenen I
Maar luisteren wij vender
« Nous entrons dans les families, nous enlevons l'enfant,
nous le soumettons a l'education civique. Nous sommes pedagogues, philanthropes, theologiens, moralistes. Nous imposons de
force notre morale et nos mcturs. Nous regentons la vie privee
et le for interieur. Nous commandoes aux pensees, nous scrutons
et punissons les inclinations secretes, nous taxons, emprisonnons
Lt guillotinons, non seulement les malveillants, mais encore « les
indifferents, les model es, les egoistes. » (Saint-Just, io oct. 1793).
Nous dictons a l'individu, par de la ses actes visibles, ses idees
et ses sentiments intimes; nous lui prescrivons ses affections et
ses croyances et nous refaisons, d'apres un type preconcu, son
intelligence, sa conscience et son coeur. »
Welnu, als gij dat programma leest, ondervindt gij dan niet. datons Belgisch liberalism met denzelfden geest van dwingelandij
handelt? Ja, ons liberalism ook dringt het huisgezin binnen, ontrukt
het kind uit de armen der ouders, om het in Tyne onzijdige, dikwijls
goddelooze, gestichten op te leiden. Ik bedoel hier effenaf het
staatsonderwijs, dat door het liberalism, met zijnen uitsluitingsgeest, rondweg het Tijne geheeten wordt. Hoeveel staatsambtenaars
oordeelen zich zelven, onder een liberaal bestuur, nog vrij hunne
kinderen naar eene vrije school te zenden? En zouden wij vergeten al wat wij onder de ongelukswet van 1879 zagen gebeuren?
Hebben de hatelijke « schoolonderzoeken » die ons vaderland toen
onteerden, niet getoond, dat het liberalism waarlijk het geweten
der burgers wilde beheerschen, en , zich zelt in zijne verwaandheid
uitgaf « pedagogue, theologien et moraliste »?... Laat ons
nooit over zijne philanthrope spreken...
Het programma is echter niet uitgeput. De heer Taine wijdt
bijzonder uit over de vervolging door de Jacobijnen ingespannen
tegen de Kerk en hare priesters : Die den herder treft, verstroeit
ook licht genoeg de schapen. Ik kan die bladzijde niet voorbij,
zonder de bijzonderste trekken mee te deelen ; men verontschuldige
mijne eenigszins lange aanhalingen
« Aux prises avec l'institut ecclesiastique, l'Assemblee constituante, toujours timide, n'a su prendre que des demi-mesures.
Elle a entame l'ecorce, elle n'a ose porter la hackie jusque dais
l'epaisseur du tronc. Confiscations des biens du clerge, dissolution
des ordres religieux, repression de l'autorite du Pape, a cela se
reduit son oeuvre, elle a voulu etablir une eglise nouvelle , et
transformer les prêtres en fonctionnaires assermentes de l'Etat,
rien de plus. Comme si le catholicisme, meme administratif,

DE STREKK1NG VAN HET LIBERALISM.

429'

cessait d'être le catholicisme... Voila justement ce que nous ne
pouvons tolerer. A la verite, nous avons a garde!' les apparences,
et en patoles, nous decretons de nouveau la liberte des cultes.
( Decret du i8 frirnaire an II). Notez les restrictions : La Convention, par les dispositions precedentes, n'entend deroger en
aucune maniere aux lois ni aux precautions du salut public contre
les prêtres refractaires ou turbulents ou contre ceux qui tenteraient d'abuser du pretexte de religion pour compromettre la
cause de la liberte Mais en fait et en pratique, tl n'y aura
plus de cute catholique en France, pas un bapterne, pas tine
confession, pas une extreme-onction, pas une messe ; nul ne tera_
ni n'ecoutera un sermon, persorine n'administrera ou ne recevra
un sacrement, sauf en cachette et avec Fechafaud ou la prison en
perspective. Pour l'Eglise qui se dit orthodoxe, point d'embarras;
ses membres, ayant refuse le serment, sont hors la loi... ils ont
perdu leur qualite de citoyens, ils sont devenus de simples strangers
surveilles par la police. Et comme ils propagent autour d'eux la
desaffection et la desobeissance, ils ne sont pas méme des &ran _ers,
mais des seditieux... Nous n'avons pas besoin de les poursuivrecomme charlatans, it suffit de les frapper comme
Peine de mort contre eux, s'ils ne viennent eux-mémes s'entasser dans la prison de leur chef-lieu; peine de mort contre les
receleurs de prétres... Nous appelons tanatiques tous ceux qui
repoussent le thinistére du pretre assermentê; les bourgeois qui
l'appellent intrus, les religieuses qui ne se confessent pas a lui,
les paysans qui ne vont pas a sa messe, les parents qui ne veulent
pas de lui pour baptiser leur nouveau-ne. Tous ces Bens-1a quels
qu'ils soient, hommes ou femmes, sont seditieux dans Fame et
partant su-pects. Nous leut Mons leurs droits electoraux, nous
les privons de leurs pensions ; nous les chargeons de taxes speciales,
nous les internons chez eux ; nous les emprisonnons par milliers,
nous les guillotinons par centaines peu a peu le demeurant sedecouragera et renoncera a pratiquer un culte impraticable... —
Dans les communes oil nous, Jacobins, nous sommes maltres,
nous ferons demander par les Jacobins du lieu l'abolition du_
culte... nous fermerons les eglises... interdirons l'enterrement
religieux, nous imposerons l'enterrement civil, nous prescrirons
le repos du decadi et le travail du dimanche .. Nous changerons.
- les jours de marche pour que nul fidele ne puisse acheter du
Poisson les jours maigres, Rien ne nous tient plus a cceur
que cette guerre au catholicisme. Aucun article de notre programme
ne sera execute avec tant d'insistance et de perseverance. »
Volstrekt onnoodig 'onze aanmerkingen hier bij te voegen.
Vergelijk en besluit! Zoo gingen eens de Sansculotten te werk ; —
maar stapt ons Belgisch liberalism voet voor voet hun spoor niet in?'
Die gelijkenis tusschen onze Belgische staatspartij en het Fransch
radicalism is zoo treffend, dat loochenen onmogelijk wordt. Waar
beide moeten uitspraak doen over de verhouding tusschen Kerk
en , Staat, over het lager onderwijs, over de kerkhoven, over de
kloosters en kerkfabrieken, over het budget van den katholieken
godsdienst, ja, en over de kieswetten, luidt het antwoord krak eens.
Menigmaal dat eer het ginder regent, het bij ons reeds aan
't druppen is.
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Het zal voldoende wezen eenige meer bepaalde bewijzen in
het geheugen weer te roepen :
Ik weet niet in welk ander land buiten het onze, de Fransche
schurken der commune zijn toegejuicht geworden. Over eenige
dagen las ik nog (P a'riote, 15 mai 189oi, dat de heer Arnould,
oud-volksvertegenwoord . ger vo r Brussel en lid der Ligue-Buls,
pas geleden in een liberaal dagblad geschreven had : « Non
seulement nous avons, it y a vingt ans, defendu la commune,
mais rien ne dit que nous n'aurons pas encore a la defendre. »
Onder andere belijdenissen neem ik nog eene van het Organe de
Mons, in 't begin van 1871 afgekondigd ; men oordeele :
« Rochefort drukt een volkomen practisch gedacht uit, hetwelk
aan de Fransche regeering ontzaglijke hulpbronnen zou verzekeren, en onbetwistbaar eenen rechtveerdigen grondslag heeft,
en dat wij, wat ons betreft, uit ganscher herte goedkeuren. Rochefort
stelt voor cl.; kerken te verkoopen .. Wij hopen wel, dat men vroeg
of laat in Belgie zoo verre zal komen. »
Toen eenigen tijd later de Fransche kloosterlingen uit hun
ondankbaar vaderland verdreven werden, jubelde onze liberale
drukpers, en, hadde zij het vermocht, dan ware Belgie gesloten
geworden voor die edelmoedige bannelingen. — Doch waarom riep
niet een enkel liberaal schrift die strengheid in tegen de petroleurs
en demagogen, die uit de vlammen van Parijs ontsnapt waren?
Ons liberalism wist toch wel, dat menige van die Fransche
ellendelingen hier meehielp in het verspreiden der socialistische
leeringen en in het stichten van clubs der Internationale ? ... Beter
hadden onze tegenstrevers toen gedaan met te zwijgen en zich de
geschiedenis van Aman en zijne galg te herinneren. Zij voeren
tegen de Fransche kloosterlingen uit (het was in 1882), en de
Brusselsche Independance bezat, op dien zelfden stond, Fransche
medewerkers ; de Antwerpsche Opinion werd door een' Franschman
opgesteld, en was het geen Franschman, die fameuze Bertram, die
in de bureelen van het Journal de Gand nestelde? 1k gebruik
met inzicht den « verleden tijd »; maar wie zou mij verbieden over
die zaken « in den tegenwoordigen tijd » te spreken? En ik noem
nu nog maar eenige liberale papieren!
Partij van Frankriik! Heeft men vergeten, dat het laatste
liberaal Bestuur 1 7 Franschmans in de verschillige ministeries
geplaatst had? Eenige dezer hadden opzettelijk Parijs verlaten,
om te Brussel onmiddellijk in de bediening te treden, die hun door
toedoen van hooggeplaatste Fransche heerschappen was aangeboden geworden ; meer dan de heeft Bier Franschmans had bij het
vallen van het ministerie het inboorlingschap nog niet gevraagd !...
Lees onze liberale dagbladen, wanneer ergens een Fransche
kerketer gestorven is. Zoo geheugt het mij nog, dat, bij de dood
van Gambetta, de I ndependance het sterfgeval in een afzonderlijk
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vierkant, met zwarten boord omlijst, afkondigde; het Journal de
Gand, de Echo du Parlernent en de Etoile gansche colommen
schrijvens aan de gedachtenis van dien vreemden gelukzoeker
wijdden ; — en luister eens near 'tgene de Flandre liberale over
hem, och zoo bedrukt, neerschreef :
« La mort de Gambetta laisse un vide affreux en France,
en Europe. 11 n'est aucun homme, en ce moment, dont la vie
fut aussi precieuse, aussi necessaire. La disparition d'un Gladstone,
d'un Bismarck causerait un ti ouble profond. Elle ne laisserait
pas ce vide. Elle ne produirait pas cette angoisse. Elle ne ferait
pas surgir de tous les cceurs cette question anxieuse et desolee
Comment pourrons-nous vivre sans lui? »
Kent gij iets platter dan zulke taal?
Voeg daarbij nu de houding van ons Belgisch liberalism bij
elke keus voor de Fransche Kamers. lk klim niet hooger op
dan tot September 1889. Het gejuich dat ten onzent opging bij de
zegepraal der Republiek, was zoo uitbundig en driftig, dat het
Gentsche Bien Public (nr van 25 Sept.) er over schreef
c( Notre presse liberale parle avec un enthousiasme bien senti
du triomphe de la Republique — et quelle Republique ! — tandis
qu'elle s'exprime sur le compte de « la reaction monarchique »
avec la plus dedaigneuse hostilite. C'est a croire vraiment que
nos destinees nationales soient solidaires de la Republique francaise et que le gouvernement de la Belgique ait cessê d'être une
monarchie constitutionnelle. — Telles sont les consequences,
naturelles et souvent predites, de l'evolution chaque jour plus
marquee 'du liberalisme vers le progressisme et le radicalisme.
Le jour n'est pas loin ou nous aurons h combattre, au nom de
l'interét conservateur et national, non plus des republicains plus
ou moins avoues, qui, comme le citoyen Janson, reclament, en
attendant mieux, la revision de l'art. 47 de la Constitution. Its
front plus loin et inscriront a leer programme la suppression de
la monarchie. C'est pourquoi it importe de tenir serieusement
compte des symptOmes actuels et de se preparer a la lutte gulls
annoncent. Ce qui sera en jeu dans cette lutte, ce ne sera plus
seulement notre liberte religieuse, ce sera le maintien de nos
institutions, ce sera l'independance m6me de la patrie, car la
republique serait inevitablement chez nous le court prelude de
l'annexion. »
Hoe streng ook die taal van het katholieke dagblad weze, is
zij ten volle gerechtigd. God geve dat het « Caveant Consules ! »
maar niet verloren ga 1
Nu, het viele niet lastig onze reeks bewijzen te verlengen, om
de franschgezinde strekking van het Belgisch liberalism nog klaarder te doen uitkomen ; maar het ware wellicht de aandacht der
lezers vermoeien. Echter zijn er nog twee punten, die eenige uitbreiding behoeven, en bij wier overdenking het onmogelijk wordt
aan den verraderlijken acrd onzer tegenstrevende staatspartij bliiven
te t\N ij fele n .
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Iv.
Wie onder ons heeft van afschuw niet geijsd , bij het
lezen der gruweldaden , waar de Fransche Sansculotten ons
vaderland meé bezoedeld hebben? Er was een tijd, dat die wangedrochten naar verdienste gedoemd werden door katholieke en
liberale geschiedschrijvers. Men herleze Les Belges a la fin du
xvme siecle door wijlen Ad. Borgnet, hoogleeraar te Luik,
la Guerre des Paysans, van Orts, tot zelfs de schriften van
Henne en Wauters, Mertens, Juste en Hymans.... Er was een
tijd, zeg ik... Nu echter zou men wanen, dat er eene samenzwering
tegen die onpartijdige historie gesmeed is, en onze liberale drukpers
als taak opgenomen heeft die gruwelen te verbloemen, te verzwijgen
en te loochenen. Een voorbeeld van onbeschaamdheid : Ik weet niet,
of gij 't antwoord van het 7ournal de Gand (November 1881) op eene
opwerping van het Bien Public onthouden hebt : « Robespierre
etait un clerical de la plus belle eau »; wat denkt gij zoo iets
lezende ? De volgende bekentenis is ernstiger : In zijne Eludes
SW' l'histoire de l'humanite schreef wijlen hoogleeraar Laurent :
« En '93, les autels furent depouilles ; mils ce ne fut pas
au profit d'une superstition nouvelle, le tresor de la Republique
s'en enrichit. N'en deplaise aux reactionnatres, nous preferons que
les saints servent a la defense de la liberte que de servir a nourrir la superstition et le fanatisme. En lisaiit le recit des exploits
de 03, nous n'eprouvons wicune horreur ; nous desirerions plutOt
qu'ils se renouvelassent, si la chose pouvait se faire sans heurter
la conscience publiqu ,2. »
Hebt gij vergeten, welk tolle! in het liberaal kamp opsteeg,
toen de heer J. Hoste De Kleine Patriot te voorschijn bracht?
In eenen oogenblik van onuitlegbare rechtzinnigheid, had de beer
Hoste de Fransche verwantschap van zijn eigen liberalism ter zij
geschoven, om met de gescbiedenis in handen de apostels der beruchte
Droits de l'homme ten orizent, de roofgieren en bloedhonden van
het Schrikbewind, op het tooneel te schandvlekken.
Ei lieve, welk lawijf! Chronique, GaTette en Etoile konden
vlam noch vuur genoeg spuwen op het vaderlandsch tooneelstuk ;
uit al . de liberale gouwen klonk een wraakroepend haro! tegen
den « heiligschender », die zich vermeten had de Fransche
afgoden der vrijmetselarij en hunne afzichtelijkheden te ontblooten,
De loftrompet ter eere van de Groote Republiek wend toen eensgezind
aangestoken, en het Brusselsch liberalism dorst ons zelfs bedreigen,
zich op de tusschenkomst der Fransche Republiek te beroepen!!
Hoe vaderlandsch! Eilaas! — 1k houde kortheidswille mijne bewijsstukken ad hoc in mijn' lessenaar : er is immers toch niemand,
die (12 driftige aanvallen van het toenmalig liberalism vergeten heeft.
Treurige denkbeelden rijzen bier op ; maar laat ons die nog
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eene wij1 terzijde schuiven... Zij alleenlijk in het voorbijgaan gevraagd,
of men nog mag verwonderd staan, ons vaderlandsch lied, De
Vlaamsche Leeuw, te hooren uitfluiten, en de sansculottische Marseillaise door onze straten te hooren galmen ? Arm Belgie, wat
zakt het beset van eigenweerde en nationale eigenliefde diep, diep
ja, bij een deel uwer zonen Is er op eene meeting (i886), door
de Schaarbeeksche afdeeling van het Willewsfonds gehouden, en
door een officieelen onderwijzer voorgezeten, is er daar aan het
licht niet gebracht, dat men in zekere gemeentescholen den kinderen de Marseillaise leert zingen? Verbeeld u wederkeerig eenen
Franschman met de Duitsche Wacht am Rhein op de tong. Welke
laagheid ! zou men uitroepen. Kunt ge u dat vocrstellen?
Doch verwijlen wij niet langer ; er blijft nog een tweede punt
-over, dat al onze aandacht verdient, juist niet omdat het veel
nieuws zal te berde brengen, och ne Pn, maar omdat het beer
de gevolgen openbaart, die natuurlijk utt zulk vergapen naar
Fransche beschaving moeten voortspruiten.
Als Parijs le fanal de l'humanite en la ville-lumiere is, dan
iijdt het geenen twijfel, dat alle poging oin het Vlaamsche yolk zijn
eigen zelfstandig leven te doen bewaren, tegen de borst van ons
liberalism stoot.
Onnoodig u dus te herinneren, met welke misachting onze guile
en vrome voiksgebruiken door het liberalism bejegend worden;
hoe onze eigen Vlaamsche zeden als lompheden worden uitgekraaid, en hoe onze zoogenoemde politesse, of burgerlijke welle-vendheid, hare voorschriften in een Parijsischen winkel van ijdele
cancans gaat opzoeken. Ons echt Vlaamsch God Boone 't u!
in de kerk, zoowel als dat broederlijk God Tegene u! in het
huishouden, en het gezellige God vordere u! langs de baan,
is veroordeeld in name der beleefdheid.... en def4er is het
fijn gepinceerd merci, deftiger, de hoofsche buiging, deftigr, het
papegaaiachtig bon jour en bon soir.... 0 die Fransche politesse!
Als zij maar gelukt God buiten te duwen, dan is haar doel bereikt!
_Ziet gij dat niet, katholieke Vlamingen ?
Wat ons Belgisch liberalism nog ergert, zijn onze echt Vlaamsche
volksfeesten ter verheerlijking onzer groote mannen en roem-voile historiefeiten ingericht. \Vie herinnert zich niet, hoe onze
verkochte slangenpers met de betooging ter eene van- onzen Conscience heeft gegekscheerd ? cm, toen zij al hare pijlen noodeloos verschoten had, wist zij niets geestiger meer te verzinnen,
dan met de Chronique te drukken :
« Conscience doit la meilleure part de sa notoriete a la traduction
rancaise de ses oeuvres, vulgarisees par Michel Levy, le grand editeur
farisien. »

434

DE STREKKING VAN HET LIBERALISM.

Ik spreek niet over onze Vlaamsche feesten van Brugge, en,
Kortrijk, en Turnhout (1); ik gewaag insgelijks niet over het zoolang verdaagd en eindelijk met opzet half verdoken en mislukt
herinneringsfeest van Anneessens.... Zegge mij enkel het liberalism,
welk eenig en echt nationaal feest het ooit ontworpen en gevierd heeft,
zonder met vreemdelingen samen te spannen? 0 wij verstaan gemakkelijk, waarom het die betoogingen verafschuwt : deze deelen aan een
yolk het bewustzijn zijner zelfstandigheid merle, en willen wij,
Vlamingen, ons eigen bewegen zonder ons in eenen afgebakenden
keerkring aan de sleeptouw der « Groote `Natie » vast te hechten,
0, neen, dat wag, dat kan niet gebeuren.
Daarom ook, dat het liberalism zich telkens smadend en bedrei
gend opricht, als onze Vlaamsche bevolking eenig gering deel zijner
volksrechten poogt te herwinnen. Herdenken wij even welk tempeest
wij Frere en Bara met de gansche linkerzijde zien verwekken, als een.
De Laet of Coremans op de bres springt voor onze taalrechten ; met
welke lage beschimpingen onze taal en ons yolk aangerand worden ;
hoedanig de Fransche taal wordt opgehemeld.... Want z66 waar
blijft nog immer hetgene de Flandre liberale in den beginne
van '83 bekende : « Het is door het Fransch vooral, zelfs in onze
pw,vincien, dat de liberale gedachten worden verspreid, dat mag
men nooit vergeten, en de bitterheid, welke de katholieken, de
de Laets en Coremans, aan den dag leggen om de verspreiding
van het Fransch tegen te gaan, zou genoeg zijn om te bewijzen,
dat het Fransch ook een in de ziel liberaal werk is ! (2) » Hoor-

(1) Den 5 October 1889 schreef daar La Paix nog over :
« Le parti de la France, depuis qu'il a ete qualifie tel au_
Parlement, sans contradiction possible, accentue chaque jour davantage ses dangereuses aspirations. Tout en applaudissant a la victoire des Francais republicains sur les monarchistes, it se vante
sans vergogne d'avoir toujours travaille a l'affaiblissement et méme
a l'aneantissement de la nationalite beige. Il eu garde, it s'en
est scandaleusement rejoui, de s'associer a la celebration du cinquantenaire de la creation de noire republique flamande et wallonne de 1789, presque universellement acclarnee dans toutes nos
provinces, — mais it a fete le triomphe des macons Sans-Culottes
de Paris, et a l'heure oil nous renouvellons cette plainte patriotique,
organise a Liege et sur toutes les rives de notre Meuse, des
rejouissances tapageuses en l'honneur des brigands pillards, qui
ruinerent et deshonorerent une des contrees les plus riches et les
plus libres de l'Europe, a savoir l'antique principaute de Liege, dont
la capitale fut pendant des siecles l'Athenes de notre Occident, de
mérne que la Flandre en fut la Venise commerciale et artistique.
Si le sentiment national ne se revolte pas contre des actes aussi
criminellement dangereux, it faut desesperer de note independance,
car ce ne sont pas nos faibles forts qui la sauveront. »
(2) Zoo dus, Fransch en liberaal zijn als gelijkluidende woorden
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den wij in Nov. 1885 de Vlaamsche Beweging door de Union
liberale van Verviers niet uitkrijten, als cette infernale et antipatriotique invention du genie jesuitique (?), en in de zitting
van 13 Meert 1886, noemde de doctrinaire baron Selys- Longchamps
Naar le point noir de noire nail onalztg. Altijd nog de geschiedenis van den balk en het stroopijltje. Eveneens in Mei '86 drukte
het Doornijksche orgaan van den heer Bara over het « jargon
flarnand »
« Nous sommes egalement de cet avis, la lanve flamande est
le plus silt- vehicule du clericalisme. . Etrange! cet idiome, a la prononciation dure et desagreable, est comme une barriere infranchissable
aux idees modernes. Il suit qu'une population parle ce jargon,
pour qu'elle soit fanatisee... »
— Maar zou onze taak niet ten einde loopen? Hebben wij Beene
uittreksels genoeg onder de oogen gebracht, onwederleggelijke
bewijzen aangehaald, om onze stelling te bekrachtigen ? Laat

En wat is heden dat Fransch of die Fransche letterkunde grootendeels?
Vuilaardsvoedsel. In 1882 had de Fransche volkskamer eene wet
gestemd, oin de zedelooze schriften tegen te houden. Onze Bi usseische
Chronique schreef daarover in 't begin van Juli : « Nous nous
rallions . completement a ('opinion de notre confrere Scholl, dans
I'Evenement, dont les reflexions nous paraissent extrémement
justes : « Sous pi etexte, dit-il, de couper court aux publications
« pornographiques, la Chambre des deputes vent de voter un
« article de loi qui, s'il etait adopte par le Senat, porterait un
« coup mortel a la litterature francaise. » 1k heet zulke bekentenis niet zeer vleiend voor de Fransche letterkunde onzer dagen...
Maar als Iet Fransch een in de ziel liberaal werk is, dan erkent zich
ons liberalism ook als voogd en ,beschermer van hetgene men in
Parijs les livres belges beet ?? Ten andere wordeii die livres
beiges door Chronique, Journal de Charleroi en Cie aar bevolen ;
zij staan uitgestald in de winkels onzer liberale boekhandelaars. —
Maar zeg mij dan, boor ik vragen, wat gij onder die benaming van
lzvres belges verstaat? Ik lees het in een liberaal tijdschrift (Nov.
1883), l' Art Moderne :
« Il n'y a pas bien longtemps, nous lisions dans une gazette
cet articulet : « Une phrase qui va intriguer beaucoup de monde,
cueillie dans le feuilleton d'Emile Bergerat, que publiait le Voltaire : Pareil en cela au public, et public moi-méme, je declare
que j'en ai jusque-la des anatomies de l'ecole beige, dont M. Emile
Zola est le chef » — Zola, le chef de l'ecole beige?,... Quel est
donc ce inystere ? diront en cheeur bien des gens. – 11 n'y a pas
de mystere en cette affaire pour qui connait le vocabulaire de la
librairie parisienne. Depuis que, sous l'Empire, des editeurs francais sont venus en Belgique, etablir, a l'abri des libertes belges,
des maisons pour la publication des ouvrages orduriers et pour
leur reexpedition en France, un livre obscene s'appelle un livre
beige. C'est três desolant, mais c'est exact. »
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ons nu tot de gevolgen overgaan, die ons schrijven van eigen
meebrengt, en, keeren wij daarom eene wijl op onze voetstappen
terug.
Hebben wij eenerzijds in ons eerste deel op de antisociale
strekking en op den omwentelingsgeest van het liberalism gewezen,
wij hebben anderzijds, in ons tweede deel, de feiten aangeduid,
die noodzakelijk uit zulke grondstelsels volgen. Zij toonen onwederroepelijk, dat de liberale staatkunde zich zelve stap voor stap regelt
op het voorbeeld der Fransche omwe:itelaars; en wat nog erger
is, dat ons liberalism alle gevoel van vaderlandvhe zelfstandigheid kwijt geraakt, alle vaderlandsch verleden loochent, en zelfs
niet achteruitdeinst den vreemdeling ten nadeele van den Vlaa rnschen medeburger te huldigen, en de helsche wandaden der Franschen
als blijken hunner milde goedheid te verheffen.
Naar leidt ons dat naartoe ? Och, sluit de oogen met! Naar
den ondergang van het vaderland. Eens dat geest en ziel voor
den vreemdeling gewonnen zijn, dat de overheersching op zedelijk
gebied geankerd zit, is de stoffelijke overheersching, door het
geweld der wapenen, eene kwestie van tijd, eene berekening der
staatkunde.
V.

Hier vinden nu natuurlijk eenige bedenkingen hunne plaats.
De Vlaamsche Beweging wint dagelijks veld ; zij is heden
eene macht, en het ware , uitzinnig die te loochenen. De leiders
van het liberalism erkennen dien toestand ; zil gevoelen, dat zij
tot nu toe, uit kracht zelve hunner grondstelsels, die Beweging dwarsboomden. Het help echter niets. Daarom luidt het ordewoord
Gaat zelf tot het yolk, en kunt gij het uwe leeringen niet inprenten
door het Fransch, poogt het te doen in zijne eigene taal.. Zal
die ommekeer van het liberalism gebeuren? In het algemeen,
neen. Uit den aard der zaken zelf, helt het liberalism naar
Frankrijk over, en dat zal, dat kan niet veranderen. Maar dat
het liberalism den raid van de Laveleye gedeeltelijk kan volgen,
voorzeker kan het dat, en zal dat ook niet nalaten.
Het zou mij niet ..y onder schijnen, zagen wij kortelings een
aantal liberale Vlaamsche gilden uit hunnen slaap opspringen, en
in de drukpers, en in de herbergen, en op concerto's lawaaien,
lawaaien, als gingen zij de wereld veranderen. Zij staan zelven
verbaasd, dat zij thans partijgangers der Vlaamsche Beweging zijn!
Maar jammer voor hen, dat de aandachtige toeschouwer de ezelsooren ender de leeuwenhuid ziet steken !
Zeker kunnen ander die liberale Vlamingen manner zijn met
wilskracht genoeg, om, te midden van eenen verfranschten hoop, de
moedertaal te beminnen en met vooriiefde te beoefenen; om hare
rechten kloek te verdedigen, en haar uit de misachting te helpen
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-trekken ; zulke Vlamingen kunnen er zijn, ja, — laat inij echter
'seffens bijvoegen : zij zijn zoo zeldzaam ! En wat vermogen zij ? Oeh,
zij loopen met hun klein getal in de liberate clubs verloren ;
zij worden begrold, bedreigd, gebannen; want Perisse le flamand
plutdt que le liberalisme ! is een ordewoord, en bij de uitspraak
van den hoogen vrijmetselaarsraad ligt men perinde ac cadaver.
Voor het liberalism als partij is het Vlaamsch maar een enkel
middel om zijne grondbeginsels te verspreiden ; en daar noodzakelijk de rechtzinnige liefde voor onze taal, — wil zij geene pia-tonische liefde blijven, — op den invloed van het Fransch moet
inbreuk doen, en met de Fransche taal ook de Fransche gedachten
achter,etstooten,
dus zoo niet rechtstreeks, dan toch oniechtstreeks,
,de belangen van 't liberalism moet krenken, zie, dan zal het
uiterst zeldzaam zijn, dat een volbloed liberaal een warm en recht_zinnig flamingant terzelfder tijd is.
Een liberaal flamingant kan dan met mij, katholieken Vlaming,
Tthere rechten onzer taal met hand en tand voorstaan : maar hij
is rechtzinnig liberaal of hij is het niet rechtzinnig.
Is hit metterdaad liberaal, dan kan hij zijne grondbeginsels,
zijne Fransche geaardheid noch vergeten, noch verloochenen ; —
en met die te verdedigen en te verspreiden, bewerkt hij onvermijdelijk,
— wij hebben het bewezen, — den ondergang van ons yolk en onze
-taal. Die man smijt dus met de eene hand omverre, wat hij met
de ae,dere opricht. Hij is en blijft eene droevige ongerijmdheid. Nooit
,katholieken, mogen wij met hem onverbreekbare trouw smeden : hij
wetens of niet, uit kracht van zijn Fransch liberalism, God
uit de maatschappij bannen, God u t den schoot van ons Vlaamsche
yolk stooten,... en zonder God. gem stevig volksbestaan, geen
.zelfstandig yolk op Belgischen b-eie n mogelijk ! Leere ons de
Fransche natie in haar delirium tremens, welke toekomst ons
.00k zou beschoren zijn I
Al wie dus over de Vlaamsche Beweging naar geweten oordeelt,
moet er eene streving in zien, geen geharrewar onder liefhebbers,, — eene streving, zeg ik, die verder gaan wil dan het
heropbeuren der Vlaamsche taal, eene streving, die het welzijn
van ons yolk wil bewerken geliikertijd door de Vlaamsche taal,
<le Vlaamsche zeden, en voorai door echt christene gevoelens,
welke het zout der samenleving uitrnaken. Wil nu deze of gene
rondborstige strijdgenoot ons zoo verre niet vergezellen ; deelt hij
in onze godsdienstige meening niet. maar eerbiedigt hij anderzijds
toch het christen gemoed van het yolk en onze godsdienstige
rechten, o dan zullen wij de hand die hij ter samenwerking
uitsteekt, niet afwijzen ; is hij geen katholiekgezinde, hij is ook
geen echt liberaal partijganger. . Doch kom mij thans niet zeggen,
dat er heden zulke lieden in grooten getalle zijn ; p een, dat is
onmogelijk I
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Weet gij hoe er veel bestaan op dezen oogenblik? Vlaamschgezinden, die onpartijdig schijnen op openbaar gebied, maar z(56 onpartijdig dat er van katholieke grondstelsels niet mag gesproken
-warden, dat het woord katholiek zelfs niet geduld wordt in de kringen
waar zij deel van maken. En met zulken zouden wij samenwerken
Nooit! Willen zij strijden, dat zij strijden L.. Maar wij, katholieken,
zouden al den tijd dat wij met hen verkeeren, wij zouden ons
eigen zelven moeten afstaan ? Neen I Wij zijn machtig genoeg door
onze eigene krachten en kunnen hen missen. Zijn zij onzen godsdienst
vijandig, dat zij dan het gezelschap der godsdiensthaters opzoeken!
Zijn zij hem niet vijandig, dat zij hem toch laten recht weervaren,
mits hij het noodzakelijkste bestanddeel is in de maatschappij (1).
En wat nu gezegd over hen, die bij onze katholieke studiejeugd
de samenwerking met de liberale studenten aanprijzen, en ons
moede sermonen over de verdraagzaamheid? Onzin! Domheld !
Kent gij dan het heft en het gemoed der jeugd niet? Hare overtuiging stoat geenszins vast, en gij hoeft nog buiten Gent en
Antwerpen niet te loopen, om er droevige voorbeelden van te
vinden. Zijt gij die zulke sumenwerking aanprijst katholieke huisvaders? Wel dan vergeet gij al te licht hoe sluw de slang van
het kwaad is, hoe onnoozel het duifje (1). Wordt er van de

(1) Ik weet dat er katholieken zijn, niet enkel Walen. maar zelfs
Vlamingen, — die schrik hebben onze taal in hare eer en hare rechten
te herstellen. Zij zijn blind, mogen wij zeggen. Verstaan zij d,n geene
vaderlandsche geschiedenis?... Doch vergeten wij niet, dat zij anders
zins hetzelfde einddoel in het maatschappelijk leven beoogen als wij
zij zijn ons niet ten voile ongenegen ; laat ons liever aan hunne bekeering met volhardenden iever voortwerken in plaats van ze met
onbeschoftheid uit te krijten. Ziet, hoevele Waalsche medeburgers
geloofsgenooten ondersteunen reeds onze eischen? In December '82
schreef de gezaghebbende GaTette de Liege :« Ce qui, sans contre-dit,
a hate, facilite, a la fin du siecle dernier l'absorption du pays liegeois.
par la Revolution etiangere, c'est que l'equilibre entre Flamands et
Wallons y avait ete rompu petit a petit par la preponderance
des idees francaises Retenons, nous Liegeois` surtout, cette lecon
du passé et soyons-en been convaincus, nous ferons oeuvre rationale, nous resterons fidêles aux meilleures traditions wallonnes
en soutenant toutes les revendications lêgitimes de nos freres,
ilamands. » — Vastberaden, maar verdraagzaam ! luide onze spreuk.
(1) Eene laaiste nota naar aanleiding van hetgeen wij sedert
eenige weken hoorden en zagel : Ik heb altijd achterdocht, als ik
liberalen zie, die hunne eigen rechtzinnigheid op openbaar gebied ophemelen. Vioeg of laat worden wij er door bed, ogen... nadat wij de
kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Denkt maar na, hoe dikwijls zoo
lets sedert 183o voorviel ! In het liberaal Vlaamsch kamp bestaan eigenlijk twee partijen : de eene telt mannen als Goffin, Reihhard, Prayon,
enz. onder hare !eiders; de andere, hansworsten als Hoste, Vuylsteke,
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katholieke jongelingen samenwerking vereischt, dan kome die bond,
die samenwerking tot stand onder hen, en onder hen alleen; dan
prijke op hun vaandel : Alles poor Vlaanderen, maar Vlaanderen
door en voor Christus! — God geve 't !
J. BRABANTSEN.

Rooses, De Vigne, tot zelfs eenen De Mont. Voor deze laatsten heet
het : Eerst gees en dan vlaarnschgeTind! of, zooals M. A. Fredericq
zich op het feestmaal der liberale Viamingen van Gent (in het begin van
Mei 11.) uitliet : « Ik heb niets als mijne overtuiging, dat wij door de
taal tot « het yolk moeten naderen, om het te ontrukken as 1 de heerschappij « der priesters ; ik heb niets als mijnen haat tegen de pastoors ».
Deze partij is vrij talrijker dan de eerste; zij voert den hoogen toon,
maar volbrengt in alles het ordewoord der loge. Wel zullen hare volgelingen de vuist eens uitsteken tegen Prêre en d'Andrimont ; — maar bij
de kiesbus krommen zij den rug onder de vrijmetselaarszvveep. — De
andere partij schijnt rechtzinniger, doch hare rangen staan dun gevuld.
Wij zien haar verschijnen op de landdagen, getienen tegenover honderd katholieken! En om hunnentwille « dienen wij tegenover hen
« eene stipte onzijdigheid in acht te nemen, en dan komen wij tot
« uitslagen als op den laatsten Landdag. Dan moetsin wij weer den lof
« zingen van Buis en Lippens ; dan zien wij weer feiten van het
« grootste gewicht, zooals de neerlegging van het amendement
« Nerinckx, doodyvijgen ». (Het Land, in Meert 11.) — Die heeren
wanen de les te spellen aan het ministerie Beernae:1; — en nochtans
bewees nooit een ministerie zooveel dienst aan onze Beweging I —
Doch waarom zwegen zij als karpers onder Frêre-Bai a-Rolin IWaarom ??
Katholieke vrienden, wezen wij op onze hoede voor de eenen als
voor de anderen.
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HOOGLEERAAR JAN DAVID
EN

DICHTER PRUDENS VAN DUYSE.

Aan Mijnheer

ALFONS SIFFER,

bestuurder-uitgever van

Het Be/fort ».

weet zeer goed, mijn beste, dat uw ernstig
maandschrift — de puike Vlaamsch-katholieke
schepping waarover gij rcemen moogt — Diet
dienen kan als tolk van zekere uiteênloopende gevoelens
over den handel, den wandel en de dichterlijke waarde
van den geleerden Dendermondenaar, wien zijne stadgenooten gaan een standbeeld oprichten, nevens dat van
den wereldberoemden Zendeling Pater P. J. De Smet;
ik weet heel goed, zeg ik, dat zulk een pennetwist
noodlottig zou uitloopen op den overdruk, tot in
1 t oneindige toe, van 's dichters ontzaglijken geestesarbeid, met min of meer gunstige commentari&i, ja en
onvermijdelijk met gebrekkige en onvolledige aanhalingen,
wat weinig zou strooken met « het goed karakter, de
gezelligheid en den opgeruimden geest » van zaliger
Prudens van Duyse; dock ik denk eveneens dat uw
tijdschrift mag aanzien worden als het dienstwillig, het
officieus orgaan van het Davidsfonds, en dat de pui
van Het Belfort mag strekken tot opene tribuun aan
K

EN DICHTER PRUDENS VAN DUYSE.

441

deszelfs hoofdbestuurleden, ter openbare verdediging van
eene gewetensvolle, ten onrecht gelaakte handelwijs.
Gij en ik, mijn vriend, wij hebben onze weetlust
gelaafd aan de milde borsten der Leuvensche A Ima
Mater; v(iij hebben allebei onze ingeboren Vlaamschgezindheid gesterkt in het Studenten-Genootschap Met
tijd en vlijt, \vij genieten allebei, sands vijftien jaren,
de eer van te zetelen in het hoofdbestuur van het
Davidsfonds, « eene Vlaamsch-katholieke instelling, gesticht als hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar DAVID » — , en het is in deze laatste hoedanigheid,
dat wij onlangs, met voile besef van onze rechten en
plichten, onze stem voegden bij de eenparige stemmen
onzer medebestuurders ter vergunning eener milde toelage van duizend franken, tot oprichting van een standbeeld aan Prudens van Duyse, te Dendermonde.
Zou 't nu waar heeten dat wij het geld van het
Davidsfonds besteedden aan de verheerlijking i'an eener
geweldigen, aanrander van professor David? Ei, moest
het zijn, wat zou de uitgebrachte stemming ons bitter
berouwen! Doch neen, niet waar, wij waren wijzer dan
dat, en de onwaarheid, om niet te zeggen de valschheid van zulke eene bewering client uitgebazuind van
boven de dubbele leuning van uw Belfort.
Ja, er wend geschreven, en het geschrevene vond
mondeiingschen weerklank, over « Dichier Van Duyse
en Professor David » :
« Men loochent dat het hekeldicht (Apologie van
« Philips II), op Professor David niet slaat. Maar dat
« is het zonnelicht loochenen. Ziehier eenige versjes uit
a dit stuk :
« De bliksem hale 't iaag gespuis der hooggeleerden
« Dat 's lands geschiedenis hergiet, naar luim en lust.
« De duivel pronkt op 't hoogaltaar;
« 't Zie daar den tweeden Philips, waar best ons Volk voor kniele,
« Als voor een halven martelaar;
a 'Zoo is geschiedenis voor professorate snakes,
« Nachtuilen, enz.
D
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« \Velnu, David was een , hoogleeraar, hoogleeraar
0 bij de Katholieke Universiteit, professor van geschiedo kunde, schrijver van eene Belgische Geschiedenis,
« waarin hij bewijst met de Gerlache en andere
0 Katholieke schrijvers, dat de Spaansche monark geen
0 bloeddorstige -dwingeland was, geen duivel, enz.
« Zal men nu nog houden staan, dat dit fel hekela dicht onzen hoogleeraar David niet raakt?
« En als dit punt klaar en vast is, zal het Davids4 fonds ons geld besteden aan de verheerlijking van
o lien geweldigen aanrander van professor David? Kan
a dat zijn? D
Voorzeker neen, zegde ik luidop den Ben Mei,
to Leuven, voorzeker neen, dat kan met zijn, maar dat
is niet ook. — Tien dagen na den Meidag van het
Davidsfonds, komt echter hoogerbedoelde schrijver, met
nog ergere hardnekkigheid, terug op Van Duyse's stuk
Apologie van Philip II, waarin, zegt hij, « onTe
katholieke geschiedschrijvers DE GERLACHE, DAVID,
NAMECHE, ENZ., behandeld worden als laag gespuis van
hooggeleerden, als professorate snaken, nachtuilen,
enT.... dat stuk dat loodrecht op het hoofd van den
hoogleeraar David vali.... »
Zie, die eerste enToovoorts of enz., brengt mij in
eene zonderlinge verlegenheid. Van Welke Katholieke
geschiedschrijvers mag hier wel spraak zijn? Van de'
Noord-Brabander Dr Nuyens, en zijne Geschiedenis
der Nederlandsche Beroerten ; van baron Kervyn de
Lettenhove. en zijn uitvoerig werk Les huguenots et
les gueux ; van ons zeereerwaard medelid, pastoordeken P. V. Bets, en zijne Paczficatie van Gent ; of
van eenig nog jongeren geleerde die, gelijk bij voorbeeld,
de Leuvensche hoogleeraar Edmond Poullet, bij Van
Duyse's afsterven nog in de Latijnsche schole zat? 0 die
bedroefde Prudens Van Duyse ! Wat is een dood mensch
Loch een verlaten sukkel ! Flij mag immers niet klagen
met den fabeldichter :
Hoe is dit mogelijk? ik was toen niet geboren
1k Tuige nog, Tei 't lam

;
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hij zou moeten opstaan uit zijn graf, en nederig uitroepen met den weinig dichterlijken Pierlala
Hoe kon ik dat gaan doen ik lag al lang al dood
Met mijne billekens bloot.

Want ja, Prudens Van Duyse, geboren te Dendermonde den ire" September 1804, is in den Heer
ontslapen te Gent, den 13 November 1859; want ja,
de hoogergenoemde schrijvers (hoogstdenkelijk in den
enToovoorts begrepen) hebben slechts ettelijke jaren na
Van Duyse's verscheiden hunne schriften uitgegeven ;
want ja, Monseigneur Namêche was in E86o maar gevorderd tot het Burgondisch tijdvak, en gaf eerst in
1867 zijn zevende deel in het Licht, beginnende met
het jaartal 1454 ; want ja, zeggen wij, de hoogleeraar
David voltooide in 1858 het zevende deel' zijner
Vaderlandsche historie, zijnde de Geschiedenis van
Namen, en liet zijn achtste deel slechts drukken, de
Geschiedenis van Belgi6 onder de Burgondische beer-schappij, in 1860, na Van Duyse's al te vroegtijdige
dood. Onnoodig daar bij te voegen, niet waar, dat de
besproken werken mij voor oogen liggen, even als het
Manuel de l'histoire de Belgique van J. David, waarover seffens, na een enkel wooed over Baron de Gerlache.
Deze vroede man en groote schrijver (veel grooter, naar
mijn bescheiden oordeel, als Franschschrijvend letterkundige
clan wel als geschiedkundige, al noemt Mgr Naméche hem
clan ook notre grand historien national), was oudvoorzitter van het Nationaal Congres, eerste voorzitter
van het Verbrekingshof,, bestuurder der - koninklijke
Akademie van wetenschappen en letteren, enz.; en men
zou beweren dat Prudens Van ,Duyse — die het lidmaatschap der Akademie uit er harte betrachtte —
dien roemrijken man uitgescholden heeft voor een laag
gespuis, een nachtuil, een professorale snaak ! Wel dit
is volkomen onmogelijk : de Gerlache was nooit een
professor en evenmin een snaak of farceur : Van Duyse
was onbekwaam om zulke dolheden te schrijven. Welken
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bedroefden ezel Prudens Van Duyse in 't oog gehad
heeft, bij zijn hekelend schrijven, blijtt ons ondertusschen
onbekend : voorzeker heeft hij noch Davii noch de
Gerlache vvillen treffen. Hier past ook een bondige
uitleg over het woord a!uivel, op Philip II toegepast,,
dat een katholieke schrijver met zekere reden ergeren
mag. 'Het behoort tot de zeden en gebruiken van den
tijd, namelijk tot de jaren 1840-1850, als wanneer de
rijksarchivist Gachard nog met de fakkel der wetenschap
en der vvaarheid den vvarboél der zestieneeuwsche geschiedenis niet toegelicht had, Op zulke wijze besprak de heer
Ch: D. (Charles Dubois) in zijne Iiistoire d' Albert et
d'Isabelle (met veel lof vermeld in het XXI e boekdeel
van Mgr Nameche), den persoon van Philip II als :
Get hornme inflexible que, dans leurs terreurs, les
peuples et les souverains avaient surnemme le demon
du midi.... Doch genoeg daarovcr.
Wat betreft David's Manuel de l'histoire de Belgique,
ik raadpleegde mijn oud studieboek, de uitgave van
1853, namelijk deze die klassiek was in de laatste jaren
van Van Duyse's leven. Op bladz. 3 72 vind ik
daarin de volgende beoordeeling van den Spaanschen
vorst : Aucun prince n' a ete plus diversement juge
que Philippe 11; les uns en ont dit trop de bien, les
autres trop de mal. On reconnait aujourd'hui qu'il
etait sincêrement et profondement religieux ; s'il s'est
trompe sur le choix des moyens pour le maintien du
catholicisme dans ses etats, du moins it s'est trompe
de bonne foi. On peut ajouter que sans lui l' Lurope
eta ete en proie a des malheurs que rnaintenant nous
ne connaissons pas, parcequ'il les a empeches. Ziedaar
alles; ziedaar het oordeel van den gemoedelijken geleerde
van wien Mgr Nameche, over twee maanden, in zijn
XXVe boekdeel (bl. i i 1, in nota), zegde dat hij wasun ecrivain sage et impartial. Ja, dat was David'
bovenal, en tot den dag van heden — omtrent 25 jaren
na zijne flood — wierd hij nog door niemand ter
wereld als geschiedschrijver aangerand, en allerminst
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door den dichter Prudens Van Duyse. Heel de beschuldiging van den geweldigen aanrander van Prudens valt
loodrecht op zijn eigen hoofd terug.... Men heeft mij
naar bewijzen gevraagd : ik geef ze rechtveerdig.

Ik zegde te Leuven dat Prudens Van Duyse in de
beste overeenstemming leefde met het Studenten-Genootschap Met tijd en vlift, waarvan J. David niet alleen
de voorzitter maar ook de ziel was. Het is de oudleden niet onbekend dat de rustelooze voorzitter een
wakend oog vestigde op het jaarlijksch verslag over de
afgedane werkzaamheden, ja dat hij meermaals zijne
eigen pen leende aan zijne jeugdige vrienden. In het
verslag gedaan in de vergadering van 4 van slachtmaand
186o, door Dr H. Collaes, van Venloo, staat te lezen (Zie
Annuaire de tuniversite catholique de Louvain. 1861)
« Van den anderen kant had de Vlaamsche Maagd
nogmaals dit jaar de dood van twee harer lievelingen
te betreuren. Het Genootschap, en de Vlaamsche Letterkunde met ons, verloren een groot dichter, tevens
moedig strijder en eenen smaakvollen letterkundige,
meester der poezij, beide briefwisselende-leden van het
Genootschap. Prudens van Duyse ontsliep te Gent den
13 November, en Dominik Cracco, zijn vriend, den
5 van lentemaand in 't Strop. Deze was als letterkundige met lof bekend door zijne vertalingen van Homerus en, van Virgilius van wonderbare nauwkeurigheid;
hij werkte aan eene van Milton. Gene was een der
ijverigste voorstaanders der Vlaamsche Zaak; van Duyse,
de geleerde taalkundige, de begaafde schrijver, de terecht
beroemde improvisator, de gemakkelijkste der belgische
dichters, is niet meer. Kort na het uitkomen van ziinen
voortreffelijken Jacob van Artevelde, werd hij aan de
zijnen ontrukt eer nog de vruchten van zijnen arbeid
genoten te hebben. Die hem van nabij kenden, roemen
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zijn goed karakter, zijne gezelligheid en zijnen opgeruimden geest. Doch zijne talrijke werken zullen altijd
zijn' naam met eer doen geheugen. »

Ten slotte nog een woord --- 't moge dan ook
een Fransch woord zijn over Van Duyse's betrek-,
kingen met de Koninklijke Akademie. Deze telde, op
het einde der jaren vijftig, eenige gematigde en eenige
volbloedige liberalen, als eenerzijds Snellaert, Borgnet,
Haus, Polain. en Chalon, anderzijds Paul Devaux en
Leclercq ; maar de groote meerderheid bestond uit de
kanunniken De Ram en David van Leuven, Carton
van Brugge, De Smet van Gent, de Leuvensche hoogleeraren Arendt en Baguet, de baronnen de Gerlache
en Jul. de St-Genois, de heeren De Decker, Bormans,
Ducpetiaux, Kervyn de Lettenhove, enz. ; en nochtans
was Prudens Van Duyse to huis in het geleerd korps.
In den loop van het jaar 185 9 werd hij niet min dan
drijmaal bekroond door de Akademie, namelijk met de
beantwoording der twee uitgeschreven vraagstukken
I ° L'Eloge de Cats, au point de vue de l'influence
exercee par cet ecrivain sur la litterature flamande;
20 Quelle a eta l'influence litte'raire, morale et politique
des societes et des chambres de rhetorique dans les
dix-sept provinces des pays-bas et dans le pays de
Liege; en in de plechtige, openbare zitting van II Mei 186o,
gaf de bestendige secretaris, M. Quetelet, lezing van
l'arrete royal qui accorde le prix quinquennal de
litterature flamande, pour les annees 1855-1859, a feu
Prudens Van Duyse, conformement aux propositions
faites par le jury et consignees dans le rapport de
M. Snellaert.
« A la suite de cette proclamation, vervordert het
Bulletin, M. le president de l'academie (M. Gachard)
s'est rendu l'interprete des sentiments de la compagnie
et s'est, aux applaudissements unanimes de l'assemblee,
exprime dans les termes suivants
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« MESSIEURS,

« Vous assistez, en ce moment, a un fait extraorclinaire, unique dans les annales de notre Academie;
et qui peut-titre ne se produira plus jamais.
« A la suite de son concours annuel, la classe des
lettres decerne deux medailles d'or.
« Ces m6dailles sont attribuees a deux questions
essentiellement distinctes.
« L'une exige de rdloquence, la connaissance des
origines de notre vieille poesie flamande, une etude
approfondie des ecrivains qui l'ont illustree.
« L'autre veut de longues et patientes recherches;
elle ne peut titre traitee avec succes que par quelqu'un
qui possede parfaitement l'histoire politique et litteraire
de nos provinces.
« Malgre ces differences essentielles, c'est le méme
concurrent qui remporte les deux prix.
« Avec le concours annuel de la classe coincide
le concours quinquennal que le Gouvernement a institue
en faveur de la litterature flamande.
« Et c'est encore a ce méme concurrent que la
palme est decernee par le jury.
« N'ai-je pas raison de dire qu'un pareil fait est
extraordinaire?
• L'Acadernie, messieurs, aurait ete heureuse de
pouvoir placer cette triple couronne sur le front de
celui qui l'avait si justement merit& : c'est avec une
vive douleur qu'elle se voit reduite a la deposer sur un
tombeau .
« Elle veut du moins saisir cette occasion, la
premiere qui se soit offerte a elle, pour payer publiquement un tribut de regrets a Prudens Van Duyse,
au confrere qui, entre l'un des derniers dans la famine
academique, etait destine a y occuper une place brillante, si la mort ne refit prematurement enleve": au
poete qui a chante en si beaux vers nos gloires nationales;
a l'ecrivain varie et fecond qui, toujours inspire par

448

HOOGLEERAAR JAN DAVID

les glans du plus ardent patriotisme et par les principes de la plus saine morale, a repandu tant d'eclat
sur cette litterature flamande -dont on aurait grand tort
de meconnaitre l'importance : car it lui revient une
part considerable dans l'illustration de la Belgique, et
elle constitue l'un des plus solides fondements de notre
nationalite. »
Ziedaar de hulde door den genialen Van Duyse
afgedwongen aan een geboren Franschman, aan den
hooggeleerden, ja doorluchtigen Gachard ; ziedaar den
luister op de Vlaamsche beweging,, op de Nederlandsche
letterkunde verspreid door den vromen zoon der Denderstad. En wij zouden deemoedig zijn standbeeld laten
ondermijnen vooraleer het oprijst in. de hoogte ! Neen,
hoed of voor Prudens Van Duyse !
Dr

R.

MOROY.

Moorsel, 18 Mei 1890.
Nog den woord. Om de onbegrijpelijke bestempeling van zeker weekblad te beschamen, dat Pr. van
Duyse slechts een poeêt Tou geweest Tijn van 13den
rang, geven wij Kier de beoordeeling van twee schrijvers,
die juist niet bekend staan om den Dendermondschen
dichter in hun hart te hebben gedragen.
« Une activite remarquable, aidee d'une vaste memoire et dune
rare facilite d'elocution toujours fleurie, une insatiable ambition
de se produire, jointe a un patriotisme incontestable, pousserent
Van Duyse vers toutes les gran/des reunions comme l'homme de
la situation. On le rencontra devant la tombe du modeste ouvrier
comme du grand artiste, comme de l'honorable magistrat; au pied
du monument du grand citoyen, gull fat l'homme d'epee et de
plume, adherant de Geneve ou de Rome, a toes it voua sa parole
ou ses accents harmonieux. Pas de canton, presque pas de commune dans le pays flamand qui n'acclamat avec joie le poete toujours pret a se porter au devant de desirs bien legitime§ de voir
rehausser l'eclat des fetes par l'entrainement que produit l'inspiration.
« Van Duyse a une influence incontestable sur le mouvement
litteraire et national dans la Belgique flamande ; a defaut d'autres
titres, son activite seule lui donnerait droit a une place distinguee
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parmi les soi-disants flamingants. Mats it etait de plus poete dans
le vrai sens du mot. Le sentiment du beau etait inne en lu g ; une
imagination vive et brillante, jointe a une immense memoire, ne
lui faisait jamais defaut. A une connaissance profonde des ressources
de sa langue, it associait de vastes etudes des litteratures anciennes
et modernes.
« Van Duyse posseclait la faculte d'improviser a un haut degre,
et on peut hardiment lui appliquer un rang honorable parmi les
poetes improvisateurs de l'Europe centrale. »
SNELLAERT

(Biographic).

« Van Duyse verpersoonlijkt de liefde voor zijne kunst en zijne
taal; hij leeft voor haar en door haar; zij _ maakt hem fier en
naijverig, gelukkig of ongelukkig. Hij eerbiedigt de podzie niet
enkel om haar zelve, maar ook om haar doel ; zij dient hem om
het goede en het schoone te verheerlijken, om voor zijne taal en
hare rechten te strijden, om geestdrift te verwekken voor het voorgeslacht.
« Er ligt, alles bijeen genomen, iets eerbiedwaardigs en roerends
in dien man, die door het leven ging, dichtend en droomend van
schoone Bingen : van het groote Nederlandsche vaderland, van de
verheffing zijns yolks, van de liefde voor zijne kinderen, van den
naam, dien hij zich door zijne schriften zou verwerven, van den
godsdienst, dien hij in den reinsten, verhevensten vorm opvatte,
van de vrijheid en het geluk, die hij ieder gunde.
Als dichter was hij in de eerste plaats een lyrieker. Hij ontvlamt licht, hij verheft zich gemakkelijk; en eens flat hij de aarde
heeft verlaten, drijft de wind der begeestering hem met den
minsten zucht naar alle vier de hemclstreken mede... Zijne vruchtbaarheid in het scheppen is even onuitputtelijk als zijne toegevendheid orn elk kind \ an zijn brein het levenslicht te gunnen.
« Hij is daarbij een man van gevoel ; hij laat zich ontroeren
door elk aandoenlijk voorval, door elken innemenden toestand ; hij
wordt week door het lijden of de vreugde van groot en klein ; hij
bruischt op bij het zien eener onrechtvaardigheid of laagheid ; hij
geraakt in verrukking bij het overwegen eener schoone daad.
Zijn hoofd is rijk gestoffeerd ; hij heeft de letterkunde van alle
tijden, de geschiedenis van alle volkeren gelezen en onthouden,
en brengt dien schat gaarne te pas.
Hij kent zijne taal en hare hulpmiddelen ; hij heeft zich geoefend en oefent zich zonder ophouden in haar gebruik. Nooit laat
zij hem in den steek ; de woorden komen hem even talrijk in de
pen als de denkbeelden in het hoofd...
« Als dichter was Van Duyse ongelijk ; als mensch en als burger,
als vurige Vlaamschgezinde, die in al zijn doen en laten geen
sterker drijfveer kende dan de liefde tot zijn yolk en den ijver
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voor zijne taal, was hij al de uren zijns levens dezelfde. Onze
plicht is het, immer in Van Duyse een der oudste en trouwste
baanbrekers der Vlaamsche Be weging te herdenken en te vereeren. »
MAX ROOSES

(Nederlandsch Museum, 1887.)

Zooals wij op de Mei-vergadering te Leuven hebben gezegd,
is VAN DUYSE de meest godsdienstige van al onze leekedichters .
Hij vereerde de Godheid in alle rechtzinnigheid, als denker en
wijsgeer, en hij bleef, tot het einde zijns levens, getrouw aan de
Roomsch katholieke kerk, in welke hij was opgevoed, al de
plichten vervullende, welke zij oplegt .
Het te Aalst en te Leuven zoo hevig beknibbelde stuk
de Goede Oude aid, is geeti smaad, geen laster, maar een
berijmd overzicht van feiten, door de geschiedenis geboekt.
F. D.

LENTEZANG.

de stormen met sneeuwjacht en ijzel,
Sneeuwjacht en ijzel, uw rijk is voorbij;
Ruischt en trekt poolwaarts. Kam, Lente, verbrijzel,
Lente, verbrijzel het wintergetij.

RUISCHTEN

Fluisterend schuifelt weer de adem. van 't Zuiden,
De adem van 't Zuiden door 't bottend geboomt',
Luisterend wachten de bloemen en kruiden,
Bloemen en kruiden, van u zoo gedroomd.
Zwaluwen, boden der Lente, wiekt over,
Baden der Lente met 't voorjaars seizoen,
Straal 'uwe warmte, o zonlicht en toover,
Toover, o zonnelicht, bloemen en groen.

Ritselend trippelt het muisje langs d'akker,
't Muisje langs d'akker, het piept en herleeft;
Fritselend dommelt de huisjesslak wakker,
Huisjesslak vast aan haar schelpje gekleefd.
Wellende borrelt het vocht der fonteine
't Vocht der fonteine als een vloeibaar kristal;
Zwellende toont zich de bloemknop, de reine,
Bloemknop de reine bij 't koekoeksgeschal.
Wiegelend orglen de vogels op struiken,
Vogels op struiken hun schetterend lied,
Spiegelend ziet men het zwanenpaar duiken,
't Zwanenpaar schuilen met eenden in 't riet.
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Lispelend hoort men de jonkvrouwen zingen,
Jonkvrouwen zingen van bloemen der Mei,
Kwispelend ziet men den herdershond springers,
Herdershond, drijf uwe kudde ter wei.
Kweelende klapwiekt de spreeuw op den toren,
Spreeuw op den toren ter bruiloft gekleed,
Streelende zal u het gaaiken bekoren,
't Gaaiken bekoort u, maak 't nestje gereed.
Waaien zefieren bij 't morgenroodkrieken,
Morgenroodkrieken, verhaast uwe vlucht;
Kraaien de hanen met klappende wieken,
Klappende wieken doorklieven de lucht.
Loven en prijzen wij God in den Hemel,
God in den Hemel ver boven het stof,
Boven de loopbaan van 't starrengewemel,
Starrengewemel, verkondig Zijn lof.
Prijzen en danken wij God als een vader,
Vader, uw kindren zijn dankbaar en goed,
Rijzen wij opwaarts, de Schepper komt nader,
Nadert Zijn kindren met zegen en gloed.
Roemen en prijzen wij God als een vader,
Vader, uw kinderen vlechten een kroon,
Bloemen tot parelen, roep en vergader,
Roep en vergader . ons om uwen troop.
Hassell.

KAREL

EDVLIEG.
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Eerste Gedichten van Piet van Assche. — Charles Jacobs,
Kammenstraat 8o, Ant\Nerpen.
Klaarblijkend is de schrijver van Eerste gedichten een jong,
zeer jong mensch; wij mogen dus niet te veel van hem vergen,
noch te zeer klagen over ztjne tekortkomingen. lets nochtans dat
wij van den heer Piet van Assche vereischen mogen en moeten,
is dat hij de taal meester zij en een ordentelijken stiji bezitte
Wat de heer Piet v. A. bijzonder moet vermijden, is het gedurig omzetten van onderwerp, werkwoord, getegde en voorwerp
tegen al de wetten der woordschikking aan; in de plants die hij
aan de woorden geeft, verziet hij teenemaal den aard onzer taal
en volgt slechts de eischen van het - rtjrn. Wat al duisterheid en
dubbelzinnigheid hieruit ontstaan, ongelooflijk, des te meer
dat er met zelden woorden in oneigen zin voorkomen, opeengestapelde epithetea waarvan het laatste niet meer zegt dan het
eerste, en lange volzinnen waai in de ongelijkste voorwerpen tot
een geheel moeten. Daarbij zoutelooze woordherhalingen, ontijdige
zinsafkappingen, ongerijmde tusschenwerpsels, u,troepingsteekens,
punten en streepjes. Met het rijm springt de heer Piet v. A. licht
om; menig stuk staat in blanke verzen ; in de berijmde stukken
staan er dikwijls verzen met onvolmaakte rijmen en eenige die
nergens meé rijmen. Dit alles bewijst dat de jonge schrijver nog
veel aan- en niet minder of te leeren heeft. Maar met tijd en vlijt
geraakt men wijd, zegt het spreekwoor.l. De heer Piet v. A. geve
zich dus aan geene ontmoediging over; maar zette zich onverpoosd
aan 't werk. Het hoogst noodzakelijke voor hem is het werktuig
machtig te worden, dat tot Luting zijner gedachten en gevoelens
onmisbaar is.
Sans la langue en un mot l'auteur le plus divin
fasse, un mechant ecrivain.
Est toujours,
Hij trachte ook eene strekking tegen te werken die talrijke
plaatsen van zijn boek ontsiert, ik wil zeggen, een zweem van
reahsme, die de naakte werkelijkheid te getrouw beschrijft en wet
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eens tot smakeloosheiu en grofheid overgaat. — Ten slotte zullen
wij hem afraden variation te kweelen op het welbekend thema
van v. Beers' Kerkportaal, zo'als hij beproefde in Wanhoop _en
strijd, Verfletste ro:en en Meisjesdroomen. Behalve dat het genre
versleten is, schijnt ons het dichterlijk temperament van den heer
Piet v. A. voor die droefgeestige mijmeringen niet geschapen. Het
y ak,. dunkt ons, waarin hij het best zou slagen, is de beschrijving,
namelijk het landschap, waarmée Hofdijk zooveel roem heeft ingeoogst in - Holland. Wij zouden dit gemakkelijk door eene of andere
zijner schetsen bewijzen, indien wij reeds niet verder over Eerste
L.
Gedichten uitgeweid hadden dan wij voornemens waren.
Het Bargoensch van Roeselare, een Bijvoegsel aan Is. TEIRWoordenboek van Bargoensch, door H. DE SEYN, en uitgegeven bij den Schrijver-Uitgever te Roeselare. Prijs fr. 0,75.
« Het ware zeer belangrijk de lijsten van het Bargoensch van
iedere stad of streek afzonderlijk opgemaakt te zien. » Dit is de
wensch uitgedrukt door den verzamelaar, en waarmede wij volkomen instemmen ; inderdaad, het ware den woordenschat verrijken,
doen zien dat vele woorden, welke men op eerste zicht slechts te
huis meende in zekere plaats, van meer uitgestrekt gebruik zijn,
en aantoonen dat onze dialecten min uiteenloopen dan wel beweerd
wordt. De woordgronding en afleiding met het nagaan der verbastering in den mond van het y olk, bewijzen zonneklaar die eenheid.
Het initiatief en het werk van M. De Seyn verdienen lof en
aanmoediging, en stellig zullen zij, die Teirlinck's Woordenboek
bezitten, dit bijvoegsel niet willen missen, in atwachting dat zij in
eenige bladzijden datgene ook der andere steden zich insgelijks
zullen kunnen bezorgen.
Melden wij ook te dezer gelegenheid, daar het hier toch in
den grand dialecten en Idioticons ‘geldt, dat Brie dusdanigc \verken van grooten omvang in bewerking zijn : De Bo's Idioticon,
merkehjk vermeerderd en verrijkt, en waar in 't kort het eerste
deel gaat van verschijnen bij onzen uitgever ; Het Iidioticon van
het Land van Waas, door A. Joos, en eene uitgebreide Studie
omtrent de vergelijkende klank- en vormleer der Nederduitsche
dialecten van Belgie, Zuidelijk Noord-Nederland en de Rijnprovincie, door Hoogleeraar P. Willems. Van dit reuzenwerk, waar
de geleerde professor reeds jaren bezig aan is, schijnt de lastigste tank
bijna ten einde te zijn, namelijk het opmaken van de synoptische
tafels der phonetiek en grammatiek van rond de 35o gewestsprak en.

LINCK ' S

Zuiverheid van taal, door M r JULIUS OBRIE, lezing gehouden
in de K. Vl. Academie den 16 April 1890. Gent, A. Siffer. fr. 0,5o.
Wij hebben nog boekea en artikelen gelezen die de zuiver-
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heid van taal aanpredikten, doch welke door hun verzuim de daad
bij den raad te voegen, weinig nut aanbrachten. Hier is het geheel
antlers : zelden lazen wij eene keuriger taal, en M r Obrie die niet
alleen tot in hare kleinste bijzonderheden de spelling en de woordvoeging ke p t, maar ook den geest der taal in den echten Nederlandschen zin, is zeker de man om over dit onderwerp de zegsman
te zijn.
Onder opzicht van woorden keurt hij natuurlijk de bastaardwoorden af, doch keurt niet min streng de ongelukkige woordsmeders af die, under voorwendsel van zuiverheid en purisme, met
samenkoppelingen afkomen, die eerder onze taal ontsieren. Om
nieuwe uitvindingen en nieuwe begrippen te doopen, waarvan de
wetenschappelijke benamingen meestal in het Latijnsch en het
Grieksch gezocht worden, vertaalt men te slaafsch zonder naar de
eigenlijke beteekening om te zien, terwiji men zeer dikwijls in onze
eigene taal uitdrukkingen bezit die op onze manier treffend het
uittedrukken gedacht wedergeven. Zoo zijn b. v. sterk en slap voor
geconcentreerd en gedilueerd, waarvoor men reeds alle soorten van
bespottelijke vertalingen uitgevonden heett.
De zuivez.heid van taal bestaat overigens niet in alles te willen
vertalen, 'vat niet vertaalbaar is. Wetenschappelijke benamingen
zooals telephone, telegraphe blijven best onovergezet, omdat die
woorden in alle talen, en geschoeid op de schrijfwijze van elke
taal, overal burgerrecht verkregen hebben, zoowel als de vreemde
woorden altaar, kansel, klooster, mis, priester, enz., welke voor
goed en voor altijd deel maken van onzen taalschat.
Met nut en vrucht zal men deze heerlijke verhandeling lezen.
Constance Chlore ou l'Aurore du Triomphe, Tragedie en
trois actes et en vers par M r l'abbe LEVEILLE, professeur au college
colonial, a Pondichery. — Fraai boekdeel van 68 bladz. in-8°. —
Prijs : 1,00. — Gent, A. Suffer.
Het onderwerp van dit godsdienstig tooneel is Gene -schitterende gebeurtenis der eerste christene tijden, de standvastigheid
van krijgsoversten in het belijden van het waarachtig geloof, en
de belooning dezer beproefde standvastigheid door den rechtschapenen en edelmoedigen Romeinschen Veldheer.
Het stuk, schrander opgevat en sierlijk geschreven, zal, meenen
wij, bij het opvoeren in onze collegen, in de jeugdige gemoederen
het godsdienstig gevoelen aanvuren, en dankbaarheid verwekken
jegens God, die, na worsteling en beproeving, altijd zijne trouwe
dienaren weet te verblijden en te beloonen.
Verstooten geluk, door HONORE STAES, onderwijzer te Zele.
Schoon boekdeel van 252 bladz. in-8. . — Zwaar papier. Prijs :
fr. 1,5o. Franco fr. 1,7o. A. Suffer, Gent en bij den Schrijver.
De verdienstelijke schrijver van Schets eener Geschiedenis van
de Gemeente Zele, van De Plaag der Werklieden, van Een Dui-
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velsch Huwelijk, van De Soldaten van Christus, levert opnieuw een
gewrocht, dat bij alle goede Vlamingen en in de prijsuitreikingen zal
welkom zijn. In vloeiende taal en met treffende kleuren schetst ons de
volkslievende letterkundige de rampzalige gevolgen der lichtzinnige
handelwijze van eenen driftigen, onervaren jongeling, die de fortuin
in de hoofdstad gaat beproeven, en van zijne al te onvoorzichtige
pleegouders, die veel te laat de oogen openen. Van rijk arm
geworden, vinden zij gelukkig in hunne godsdienstige gevoelens
sterkte en vertroost ; ng en bekomen, door aanhoudende gebeden,
de bekeering van den verloren zoon. Moge het lezen van dit
belangwekken I bock de ouders leeren voorzichtig zijn, en in de
jeugdige herten de dolle zucht naar eer en rijkdom versmachten.
Het boek van den heer Staes leidt ons, als 't ware, aan de
hand door dat veelbewogen jongelingsleven.
Ofschoon niet altijd van gerektheid vrij te pleiten, en sorns
wel wat overdreven en omuist in zake van karakterteekening, is
het doorgaans geleidelijk en aangenaam van lezing.
Naarmate men vordert, klimt ook de belangstelling, en deed
de inleiding der verhaalde geschiedenis geene groote verwachtingen
ontstaan, het slot is waarlijk hartroerend, en nog lang blijft men
onder den indruk van het aangrijpende verhaal.
Dat M. Staes grondig studeere, zijne werken polijste ingevolge
het voorschrift : Vingt fois sur le metier,..,, en hij zal ons nog
beter gewrochten leveren.
Droeve Dagen. Volksverhaal door RENE VERMANDERE . Borgerhout, J. Leemans, 1890.
Over taal en stip. van Droeve Dagen zullen wij best zwijgen,
dewijl de schrijver in eerie korte voorrede zelf erkent, dat, over
zeven jaren, toen hij dit werkje (zijnen eersteling), schreef, « zijne
betrekkingen met taal en stip tamelijk gespannen waren, en op
eenen voet stonden, die licht met den oorlogsvoet te verwarren
was. » — Maar belette dit den beer Vermandere de gewenschte
verbeteringen aan zijn werk toe te brengen ? Uit eigenliefde en uit
eerbied vow- den lezer was hij alreeds daartoe verplicht. Nu wat
den inhoud betreft. Wij hebben te doen met een volksverhaal, te
weten de geschiedenis van de ontroostbare weduwe eens veldwachters, ‘N ier eenig kindje het gezicht veiliest, in een blindengesticht geplaatst, en kort daarna aan zijne bijna wanhopige ^ oeder
door den flood ontnomen worit. Gelijk men ziet, alledaagsche
personnages, alledaagsche voorvallen, alledaagsche drijiveeren, gevoelens, omgeving. Maar dit alles trouw, zeer trouw, tot in zijne
hoekjes en kantjes naar de bloote werkelijkheid nfgeteekend; dit
alles tot eenen onvermijdelijken indruk van droefheid en medelijden
samenwerkende.
Droeve dagen is dus een niet onverdienstelijk staaltje dier realistische genretafereeltjes, waarmed onze letterkunde al meer en
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meer overlast wordt. Het werkje verraadt eenen fijnen opmerkingsgeest en een gemoed, dat voor diepe indrukken vatbaar is. Wij
weten ten andere dat de beer Vermandere sedert zeven jaren
meer meesterschap over de taal verkregen en onvermoeid zijne pen
geoefend heeft. Wij hebben dus het recht meer en betel- van hem
te verwachtea.
De behoudsgezinde partij tegenover het land, dit hoogst
belangrijk tijdschrift, is thans ook in 't Vlaamsch verschenen.
Het komt van de pers bij den drukker-uitgever A. Suffer,
Hoogpoort 52 en 54, Gent, alwaar het te verkrijgen is aan to centiemen per exemplaar — 5 centiemen voor groote getallen.
Het is hoogst nuttig dit boeksken, eene bloote opsomming -van
cijfers en feiten nochtans, onder de kiezeis te verspreiden. Het
doet klaar en duidelijk zien wat de katholieken sedert zes jaren,
in 't belang van het land, gedaan hebben en hoe zij het kwaad
hebben hersteld, in de zes vorige jaren door de geuzen teweeg
gebracht.
Tot hiertoe hebben wij nog in geen enkel liberaal blad eene
ernstige poging gezien om dit nuttig en doorslaande schrift te
weerleggen.
Geen , wonder : de cijfers en feiten zijn officiêel, dus onweerlegbaar
Kon. Vl. Academie. — Zitting van 21 Mei : M. Micheels
biedt eerie studie aan getiteld Prudens Van Duy-se, Tijn leven en
Tijne werken om, bij goedkeuring, onder de Handelingen opgenomen
te worden.
Fen jury bestaande uit de heeren Daems, Gezelle, Hansen,
Hiel en Van Droogenbroeck wordt benoemd om de beoordeeltng
te doen in den wedstrijd voor een gedicht ter gelegenheid van
't ubelfeest van 's konings troonsbeklimming.
M. Van Even houdt lezing van eene belangrijke studie over
yan-Baptist Cy-pers, Vlaamschen dichter van het einde der 18 e eeuw,
te Antwerpen geboren en bijna teenemaal onbekend ; M. D. Claes
draagt eene boeiende verhandeling voor : Eenige volksuitdrukkingen
verdedigd en aanbevolen. Met vrucht en belangstelling zal men die
twee voordrachten lezen in de eerstkomende aflevering der Verslagen
en Mededeelingen (4 fr. per jaar).
Het verslag der Commissie van nieuwere taal- en letterkunde
over de uitgaaf van werken van dichters en schrijvers der XVIIe
en XVIII e eeuw, zal in eene volgende zitting voorkomen.
De B/oem/efing zal voorafgegaan worden door eene verhandeling over de letterkunde in de drtgen der renaissance, hare
opkomst, bloei en vervat, welk tijdvak men eigenlijk rekenen kan
van 156o tot 179o, waarbij men nog eenige jaren voegt, die men
als den aanvang beschouwt van het herlevingstijdvak.
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De uitgaven der met zorg gekozen stukken, met kritische
' bebchouwingen en biografische aanteekeningen, zal voor ons publiek
de schakels aaneenhechten tusschen de XVII e en de XIXe eeuw,
en doen zien dat ons yolk nooit opgehouden heeft zijne taal te
beoefenen.
Davidsfonds. — Algemeene ve rgadering van het Davidsfonds
te Leuven, 8 Mei 1890. Uit alle gouwen van het Vlaamsche
land, inzonderheid uit Antwerpen en Borgerhout, waren de leden
talrijk opgekomen, zoodat de promotiezaal der Halle wel bezet
was. Het verslag van M. de Potter schetst ons in breede trekken
de geschiedenis van de maatschappij gedurende het afgeloopen
jaar, en na de stemming over de rekeningen en budgetten, en
eenige woordenwisselingen daaromtrent, alsook over andere huishoudelijke zaken, wordt er beslist : (a) aan de verkoopers der zangstukken van het Davidsfonds eene korting van 40 of 5o 0/o te
geven, (b) aan de componisten dier zangstukken een honorarium van
7 5 fr. toe te staan, (c) in elke afdeeling de leden zich te laten abonneeren op die zangstukken aan den verminderden prijs van fr. 1,25
per reeks, (d) den tijd, gedurende denwelken de uitgaven van het
Davidsfonds het eigendom blijven dier maatschappij, op 5 jaar te
bepalen.
Het schenken van een hulpgeld van moo fr. voor het standbeeld van Van Duyse, door bladen van Aalst en Dendermonde reeds
besproken, lokte nog al een vrij grooten woordenstrijd uit, doch
het voorstel van het Hoofdbestuur wend met een 6otal stemmen
tegen 7 aangenomen. Over die bespreking leze men den brief van
Dr Moroy, bladz. 440 dezer aflevering.
Het verslag van M. de Potter zegt ons dat meest al de afdeelingen groeien en bloeien, doch dat er bier en daar eene enkele
aan het kwijnen is. Het is het eerste jaar sedert zijn bestaan dat
het Davidsfonds Beene leden bijgewonnen heeft : opgepast om in
dien toestand van het eerste of te verhelpen, de akker is groot, en
veel, oneindig veel, is er nog te zaaien en te maaien.
Natuurlijk, zooais alle Vlaamsche feesten, besloot de feestelijkheid met een gezeliig banket, waarop men dronk en sprak op de
gezondheid van Jan en Alleman.
De Rodenbachsvrienden. — Maandag 12 Mei was het feest
alhier bij de jonge en wakkere Katholieke Vlaamsche studentenmaatschappij van dien naam; ter gelegenheid van de wijding van
haar vaandel. Mis, stoet, letterkundige zitting en vriendenmaal waren
de 4 hoofdpunten der plechtigheid : Hoogleeraar De Ceuleneer,
die naast het bestuur met zijne collegas Boucque, D'Hondt, Hulin,
de zitting voorzat, sprak onder Vlaamsch opzicht over de nieuwe
wet over het hooger onderwijs; Pastoor Hugo Verriest hield eene
boeiende voordracht over Lust en leven, toegepast op onzen Vlaam-
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schen strijd ; M. Dierickx, secretaris, las een merkwaardig verslag
over de werkzaamheden der driejarige maatschappij. Op het Banket
werden wij vergast op heerlijke en luimige heildronken van den
heer De Ceuleneer , van onzen volksvertegenwoordiger Albert
Eeman, Alexander Cruyt, Voorzitter der Rodenbachsvrienden, L. de
Bock, afgetreden voorzitter, P. Dierickx, Benoni David en K. Lybaert.
Daags te voren had de algemeene maatschappij der Katholieke studenten der Gentsche Hoogeschool ook feest gevierd, en
aan te merken is het dat op het banket, waar Zwitsers, Hollanders
en Franschen uitgenoodigd waren, er veel Vlaamsch gesproken is,
namelijk coor onzen welsprekenden volksvertegenwoordiger M' J.
Van Cleemputte.
Merken wij te dezer gelegenheid ook het verschil op tusschen
onze katholieke volksvertegenwoordigers en de libeiale candidates,
waarvan geen enkele op hunne algemeene vergadering het woord
in onze taal gevoerd heeft, en nochtans zijn zij het die de wen`schen mededragen van den Flarningant, wiens opstellers op de
daken roepen dat zij eerst en vooral Vlaamschgezind zijn ! M. Lippens,
wordt hier gezegd, heeft zelfs geweigerd in te teekenen voor het
standbeeld aan Van Duyse.
Katholieke Vlamingen, en gij inzonderheid katholieke leden
van den algemeenen bestuurraad der landdagen, let op. Een oog
in 't zeil gehouden opdat gij, onwetens, in de handers van die
zoogezegde Flaminganten voor en boven alles, tot springvloot niet
gebruikt wordet tegen uwe eigene partij. Eene beschuldigingsakte
gelijk die dezer daken tegen Minister Beernaert uitgebracht en ver
van bewezen, zoudt gij waarschijnlijk van uwe liberale collegas
niet geteekend gekregen hebben op den dorpel eener gewichtige
kiezing, indien het eenen liberalen minister gegolden had.
Ja, sarnenwerking zooveel als gij wilt, doch geene fopperij,
want met een liberaal gouvernement hebben de Vlamingen niets
te winnen, maar alles te verliezen Ziet de houding der linkerzijde
en inzonderheid harer mogelijke ministers : Frere verwijt aan
Beernaert hetgeen hij zijne toegevingen noemt jegens het Vlaamsch ;
Bara steekt den draak met al wat Vlaamsch riekt, en de Kerchove,
lid van het Willemsfonds, drijft de verloochening zoo ver, zijne
eigene moedertaal, waarvan hij zich destijds de voorstander zegde,
uit te krijten voor een ellendig patois.
Varia. — De Academie des inscriptions et belles lettres van
Frankrijk heeft in haren driejaarlijkschen prijskamp van fr. i0000 het
woordenboek der ,taal van Oc door den provencaalschen diChter
Mistral bekroond.
Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
door M r Vercouillie, professor te Gent, behaalt in den wedstrijd
Dekeyn, bij de Kon. Belg. Academie, den prijs van woo frank.
-- Gevolg gevende aan de vraag, gedaan door het Van Duyse's-
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comiteit onzer stad, heeft het Gentsch schepencollege beslist den
naam van Van Duysc's-plaa's te geven aan het road punt, palende
aan de Laurens-Delvauxstraat, waar de heer Florimond van Duyse,
krijgsauditor. zoon van den genialen dichter, woonachtig is.
— De zeer eerweerde beer D' H. Claeys, pastoor van Sint
Nicolaa , te Gent benoemd, is op Zondag i8 Mei met groote
plechtigheid in zijne nieuwe kerk ingehuldigd. Onnoodig te zeggen
dat bij de officieele en de intieme plechtiglleid alles Vlaamsch
was; de beer Willem Vtrspeyen heeft te dezer gelegenheid eene
prachtige rede gehouden ter eere van zijnen nieuwen herder.
t Hendrik Steenwerckx, deken van Het Kersouwken, is te
Leuven overleden, 77 jaar oud. Al wie van onze lezers Leuven
bewoond heeft en mededee.l in de Vlaamsche beweging, kende
dien braven en nederigen burger; hij was immers op alle Vlaamsche plechtigheden en Met Tijd en Vlijt, het Davidsfonds en
alle Katholieke Vlaamsche maatschappijen telden hem onder hunne
verkleefdste leden.
t M. Mikhael, jonge dichter te Parijs, schrijver van L'Automne en van eene feerie : Le Cor fleuri, opgevoerd door « Le
theatre libre ».
t Jules Grendling, gekend onder den naam van Lucian Herbert, overleed dezer dagen te Praag in den ouderdom van 6i jaar.
Hij was een der vermaardste letterkundigen van Oostenrijk, gaf
vele gewaardeerde volksromans uit en schreef in de Bohemia als
tooneelfeuilletonnist.
t Advocaat J.-A. Van Hissenhoven, een der oudste en
bekwaamste Vlaamsche strijders van de Antwerpsche Meeting.
In den tijd was hij schepen zijner stad en de Nederduitsche
Bond en Het Vrije Woord hebben dilizendmaal zijn krachtig en
overredend woord mogen aanhooren. In de laatste jaren was de
ouderling blind geworden, hetgeen hem noodzakelijk uit den werkdadigen strijd verwijderd hield.
.i- Astap Veressai, de bard van Ukraine, en aan wien men
het behoud der legenden en liederen van Klein-Rusland te danken
heeft, is overleden, 87 jaar. Slechts eenmaal bezocht hij Sint-Peters.
burg, en het was op de uitnoodiging van den tjar om hem de
zangen van zijn land voor te dragen.
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EEN HANDBOEK
VOOR VLAAMSCHE DICHTERSCHOLEN.

AGENOEG in al de Vlaamsche gestichten van
middelbaar onderwijs, dient BOI LEAU ' s Art podtique tot handboek aan de leerlingen der dichterschole (I).
Dat was zóó van ouds, en dat blijft zóó.
De lieden, die buiten de schole leven, vooral nog
indien ze buiten de Vlaamsche beweging staan, vinden
daar geen de minste zwarigheid in. En ja, vvaarom
zouden zij het aardig vinden dat hunne nakomelingen
opgeleid worden volgens den ouden trant? Integendeel,
zij voelen daardoor hunne eigenliefde gevleid; en, daar
zij verder in dit y ak geene bepaalde plichten hebben,
berusten ze zonder wroeging bij hetgene de goede oude
tijd gesticht heeft; nu, zij zelf ze rekenen er onder
voor een groot deel!
Meesters en leeraar3 mogen in geweten zóó niet
redeneeren. Ze zijn van ambtswege streng verplicht hun
onderwijs altijd aan te verbeteren, en daartoe is wel
soms eene belangrijke verandermg noodig ; wat niet
wil zeggen, dat men altijd aan moet veranderen om
enkel bij geval eens te verbeteren. Spijtig genoeg, 't is
•

(i) Zelfs dear, waar men « Nyssen » of « Broeckaert » gebruikt
voor de avenge lette r kundige vakken, blijft Boileau eene breede
plaats b,:slaan in de dichterscholen.
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deze laatste stelregel, die in het schoolwezen meest schijnt
te gelden : 't is maar billijk dus dat men niet elke voorgestelde verandering onmiddellijk toejuiche en aanneme.
De school toch moet vooral een tempel des eerbieds
zijn : zelfs de geringste veranderingen zullen er niet als
na ernstig en rijp overleg geschieden.
Het waren bedenkingen, van dien aard, die langen
tijd den schrijver dezes terughielden ; edoch, onophoudelijk bleef hem het viaagstuk kwellen nopens het gebruik van Boileau's Art patique in de dichterscholen
van den Vlaamschen lande.
Laat hem dus, te goeder trou we, eens zijn gedacht
uiteenzetten voor de lezers van Het Belfort : daar is
menig schoolman onder hen, ' die hem kan uit zijne
dolinge brengen, of, indien hij op den rechten weg is,
hem helpers kan om anderen mede ter waarheid te
leiden : 't is al wat hij zoekt en begeert.
Eene oppervlakkige kennis van de geschiedenis der
Fransche letteren is genoegzaam, om duidelijk te laten
beseffen dat het werk van Boileau, in zijnen tijd, veel
goeds heeft ' teweeg gebracht, of althans veel kwaads
heeft geweerd.
In het midden der XVII de eeuw tierde allerweg- en,
op 't Fransche dichterveld vooral, ' Spaansch en Italiaansch
onkruid. Dag aan dag woekerde het welig voort, zoo
wel en zoo veel, dat de hoogst geplaatste en fijnst beschaafde lieden verslingerd en verzot waren op die
valsche vruchten, en tijd en geld besteedden om ze te
laten kweeken en verzorgen als den besten odgst ter
wereld.
I)aar was moed noodig om te durven optreden tegen
het algemeen gedacht ; moed, krachtdadigheid en wijs
beleid, om perk en paal te stellen aan de besmettelijke
letterkwaal.
Laat staan dat de werken van Corneille, van Moliere, van La Fontaine, van Racine — in (16 dichtkunst;
— van Pascal, Bossuet, Bourdaloue, M me de Sevigne
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en M me de la Fayette — in het proza, — een gezegenden invroed leenden aan de werking van Boileau,
welke zij ten deele voorbereid hadden ; toch blijft het
Boileau's 'onsterfelijke verdienste, dat hij zonder genade
het heerschende kwaad te keere ging en bestreed.
Zoutelooze en walgzoete gemaaktheid en gezochtheid ; gebrek aan orde, aan duidelijkheid, aan smaak,
aan mate en evenwicht in de dichterlijke gewrochten ;
slordigheid in versbouw en stijl dit alles dreigde het
gebied der Letteren te overweldigen.
Boileau, met zijn gezond verstand en zijne spit8geslepen penne gewapend, hield den vijand tegen, sloeg
hem te pletter, of deed hem ten minste beschaamd en
ontzenuwd- wegdruipen.
Die eere zal geen bevoegd man aan Boileau
betwisten ; en ze kan volstaan, meenen wij, om de n
naam van den Franscheti Criticus der xvilde eeuw in
de geschiedenis der Letteren, met onsterfelijke lauwer en
omkranst, eerbiedig te bewaren. Die eere is ook de
eenige, waar Boileau naar stond : zoowel in zijnen
« Art podtique » als in zijne vroegere « Satires » en
in zijne « Epitres », is 't min de geestdriftige lief de
voor het schoone, als de onverzoenbare haat voor het
middelmatige en het gebrekkelijke, die hem danvuurt en
naar de penne grijpen doet.
Hoe men in Frankrijk, • over een paar eeuwen, op
het gedacht kwam Boileau's Art podtique als handboek
in de schole te brengen, dat is te verstaan, ingezien
de groote befaamdheid en het gezag van den schrijver.
Schreef niet Fenelon van Boileau : « C'est un homnie
qui connait bien non seulement le fond de la poesie,
mais encore le but solide auquel la philosopbie, superieure a tous les arts, doit conduire le poete » ? (i
Dat men, nog lange jaren daarna, Boileau met zijnen
Art poetique op het schoolprogramma behield, dat ook

(i) Dialogues sur l'eloquence,

p. 28.
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is begrijpelijk. Maar dat men nu nog, in vollen ernst,
den. Art poetique onder de leerdichten rekene, en geschikt
achte om aan leerlingen den weg te wijzen, — rechtuit
gesproken — dat gaat ons verstand te boven. Hoeveel
meer nog moet het ons tegen hoofd en herte stooten,
dat men Boileau blijve als leidsman toevertrouwen aan
onze Vlaamsche jongelingen der dichterschole I Moest
de Fransche Criticas vvederkomen, en zijnen Art poetique
in de handen zien onzer kweekelingen, hij dichtte daar
eene « Satire » op, waarbij al zijne overige als zoovele
zachtstreelende vleideuntjes zouden schijnen. Hi) was
immers bij uitstek een man van gezonde rede en verstand, en hij zou de eerste zijn om te bestatigen hoe
ongeschikt zijn boek is voor het doeleinde, waartoe
men hem gebruikt. Dit willen wij nu, in zijne plaats
— doch zonder hekelzucht en in alien eenvoud —
met onze lezers onderzoeken.
In de zoogenaamde dichterschool — het voorlaatste jaar der Humaniora — zal men met, zooals
in voorgaande jaren, enkel bij gelegenheid, maar wel
stelselmatig nu werken, om in den jongen studiosus
het kunstgevoel, de vatbaarheid voor het schoone te
ontwikkelen en te verfijn en. Wat hij vroeger mocht
vergaren, en dagelijks nog vergaren mag aan taal- en
letterkundige kennissen, dat .zal men hem leeren gebruiken,
niet enkel meer, zooals vroeger, om ze vaster in geest
en geheugen te prenten : neen, nu zullen zij hem
dienen om het schoone, dat hem den geest verrukt en
het herte geroerd heeft, in kunstvormen uit te drukken
en weder te geven.
Dat er lieden gevonden worden, die niet alleen de
noodwendigheid, .maar zelfs het nut van zulkdanige
kunstvorming betwisten en loochenen, dat weten wij ;
doch wij hebben te hoogen dunk van onze christene,
Vlaamsche lezers, om te veronderstellen dat ook zij van
dit getal zijn. Neen ; met den ingeboren adel van ons
Vlaamsch gemoed, met onze verhevener christene opvat-
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Ling van het leven, hebben wij niet genoeg aan bet
stoffelyke dagelijksch brood wij hebben niet genoeg
.zelfs aan het practische Ware en Goede : in onze voile
en onverdeelbare weerdigheid van mensch en van christene, eischen wij ons recht op het genot der Kunst;
.
wij
geest en hert ons veredelen door de refine
bewondering van bet glanzende Ware, door de geest.driftige ontroering bij het glanzende
oede.
« Ja maar, » zegt men, « de jongeling is, uit eigen
card, al afkeerig genoeg van het werkelijk practische;
-en zoo zelden ziet gij hem toegerust met die hoogere
begaafdheden, welke op een toekomenden kunstenaar
laten hopen : gaat gij hem stelselmatig geestdrift inboezemen voor de Kunst, gij zult er eenen droomer uit
kweeken, een nutteloos, zoo niet een gevaarlijk lid voor
,de samenleving. Zorgelijk is het voor jonge lieden den
blinkenden, boeienden glans der Kunst te ontsluieren,
,en veel voorzichtiger en wijzer hun de eischen der
-schoone Godes-in alien ernst en strengheid op te sommen.
_Zoo deed het Horatius in de beroemde Epis' tola die
hij, op vrage van hunnen varier, aan de beide jongere
Pisones richtte, zoo doet ook de Fransche Boileau. »
Tot hoeverre Boileau, ingezien de omstandigheden,
,daar gelijk bij had, meenen wij reeds ten klaarste aanseduid te hebben : maat terzelfder tijd is daarbij gebleken
dat de Art poetique — zoowel als de Epistel van Horatius
— aan eene bijzondere, toevallige gesteltenis der geesten
en gemoederen beantwoordt van dezen, tot wie hij
gericht wierd. De volmaaktheid en eigenaardige weerde
van beide die gedichten spruit, sevens met hunne ongeschiktheid voor het gebruik waartoe men ze heden doet
dienen, uit dezelfde oorzaak, namelijk, hunne treffende
_doelmatigheid voor het bijzonder einde, waartoe ze ver-veerdig0 wierden, en waarvan in onze Vlaamsche dich_terscholen geen spraak kan zijn.
Wel! hemeltje lief! hoe kan men, of liever hoe durft
men, in onze streken en op onze dagen van overdreven
kunstzin spreken? Op straat en openbare plaats, zoowel
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als in huffs en school, klinkt op honderd verscheidene
toners den jongeling in de ooren, de kreet der utilitaristische strekking :
« 't Cijferboekske alleene blijv' met
hef boom, rolle, rad en Kamer :
al het oovrige, ijdle vodden,
flakkere in de viersteékamer » (1).

Zoo klinkt het, ja, en al te velen luisteren naar
dien kreet
« te velen wroeten in het Touter stof,
en wijden woord en werk, en lied en lof,
aan wat de zinnen
niet de ziel — mag streelen. »

De uitspattingen, die` wij hedendaags in de kunstder Letteren, zoowel als in andere kunsten, te betreuren,
hebben, zijn te wijten aan de slechte richting, niet
aan de overdrevenheid van den kunstzin. Daarbij, al
is het dat wij in onze dichterscholen eene stelselmatige
en geestdriftige kunstopleiding eischen, voor overdrijving
kan er nooit gevaar zijn. Meer als iemand achten wij,
het noodzakelijk onze jongelingen z66, op te leiden, dat
zij eerst en vooral geschikt zijn om gildig hunnen
kant te keeren in het werkeliik levee. Immers ons.
Vlaamsch gezond verstand, en 't besef onzer christene
plicht overtuigen ons, dat niemand zijn persoonlijk
geluk bereiken kan, 't en zij door eene dadelijke en.
werkzame liefde voor God en voor den evennaaste.
Dit is ons eerste en hoogste levensgedacht, onze heiligstebekommernis van elken dag en elke ure; en daarbij
wordt onze drift naar het min practische van kunstwerk en kunstgenot gematigd en getemperd. Doch,
dooven willen wii dien drift niet; noch krenken ook.
niet : in de dichterschool vooral zal hij niet al te
vreesachtig ingehouden en bedwongen, inaar wijselijk
geleid en gericht worden.
Nu, een goede leidsman, meenen wij, -moet den.
weg weten; moet vriendelijk en behulpzaam zijn ; moet
Zie WEBER'S DreiTehnlinden, bl 6, str. 5,
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begeestering kunnen verwekken voor het doeleinde, dat
men bereiken wil ; moet den last der reize weten in
lust te keeren.
Wie zal ooit die hoedanigheden mogen vinden in
den Art pojtique?
Integendeel, eene eerste lezing is voldoende om
elkeen te .overtuigen dat, in den Art poëlique, Boileau
noch vriendelijk noch behulpzaam voorkomt. Hier, zoowel
als in zijne hekeldichten, staat hij met zvveep en roede
in de hand ; zijn voorhoofd is gerimpeld ; zijne lippen
plooien gedurig tot venijnig lachen en bijten, en laten
meermaals donderende vermaledijdingen rollen in de
ruimte. Begeestering ke p t, de man niet ; hij staat er
voor benauwd en verlegen, zou men zeggen ; alsof
begeestering noodzakelijk verbijstering moest zijn ; alsof
de - warmte van 't gemoed mochte schaden aan de
strenge gepastheid van den vorm, waar hij zijn gedacht
wil in slaan. Aanmoedigen, neen, afschrikken is zijn
doel o alle de moeielijkheden toont hij aan ; hij vergroot en vermenigvuldigt ze, hij denkt nieuwe hinderpalen uit om nog meer den steilen weg der Kunst te
belemmeren.
Overloop eens den Eersten zang b. v. en alle
de , trekken dier vluchtige schets zult gij bij eigen
zicht en gevoel bestatigen. Wilt ge de zaak van naderbij
onderzoeken en toetsen, dan zult ge verder bevinden
dat Boileau niet eens goed den weg weet de groote
heirbaan laat hij liggen, om verdoold te loopen langs
kleine voetwegels geringe en onbeduidende toevalligheden neemt hij voor eeuwige onveranderlijke grondbeginsels, en prijst ze als zulkdanig aan.
Bijzonderheden aanhalen en in voile licht zetten zou te
verre leiden ; dock bier client een woordje meer gezeid.
Vele van Boileau's algemeene gedachten over Kunst
zijn bekrompen , onnauwkeurig en valsch. Met de.
Letterkunde der overige volken van Europa was hij
weinig of niet bekend ; hij vond enkel smaak in
de oude Grieksche en Latijnsche, in de dassische
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kunstvruchten ; van de Letteren der Fransche middeleeuwen zelf wist hij niets. Van daar die eenzijdigheid
van opvatting, die vooral zijne wetten nopens Epos en
Treurspel kenmerkt, en ze met zoovele valsche stelregels
ontsiert.
Dat hij vol bewondering sta voor de Grieken,
daar en is geen kwaad bij ; maar zoodanig was hij
door het uitsluitelijk genot der smakeliike en lekkere
oudheid bed vveh-nd, dat hij faalde , wanneer hij dat
genot ging ontleden. Hij bemerkte niet eens dat de
Grieksche Letterkunde — zoowel als de gansche Grieksche kunst — hoofdzakelijk hare yolmaaktheid te danken had aan hare rechtzinnigheid, aan hare strenge
overeenstemming met de eigenaardigheden van Grieksche
land en yolk. Voor Boileau bleef de Kunst bevoorrecht
eigendom van eenige uitverkorenen, zoo weinig mogelijk; — overal werkt en waakt hij om het lustperk der
Kunst enger en enger of te sluiten. Niet uit en door
het yolk zou de Kunst groeien en bloeien, maar buiten
en boi'en het yolk.
Alle die dwaalbegrippen werpen hunne schaduw op
Boileau's werk, verduisteren en verdonkeren, sommige
regels ten voile, en laten andere in een schemerlicht
staan, dat voor een jongen geest noodlottiger is als
volslagen duisternis.
Nog viele er een en ander te bemerken over het
gebrekkige van den vorm : vooral in den eersten zang
springt men nog al eens van den eigenlijken op den
overdrachtelijken zin der woorden, en in menig viers
staat het beeld scheef en mank, soms oak mist de
uitdrukking die duidelijkheid en klaarheid, zonder welke
een regel een doode letter blijft, en die biigevolg eene
hoofdvereischte is in eenen . handboek voor jorigere
lieden. Hoe moeilijk ook gaat Boileau van den eenen
regel tot den anderen over, en hoe eentonig is het
geheele, nu de zinspelingen op werken en schrijvers
der zeventiende eeuw haren prikkel niet meer doen gevoelen , voor Boileau's eerste lezers, ja, bracht die
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mengeling van licht en bruin een levee te wege, dat
op eigenaardige wijze de aandacht lokte; maar heden
is dit alles koud en versteend voor den onervaren leerling der dichterschool.
En nu meenen wij den lezer genoegzaam bewezen
te hebben waarom het ons tegen het hootd stool dat
men den Art poetique als handboek dienen laat : aard
en strekking van het werk, zoowel als het gebrekkelijke van leering en vorm, maken het daartoe gansch
en heel ongeschikt.
Doch wij hebben nog eene gewichtigere reden waarom
dit gebruik ons vooral kwetsend tegen 't herte scoot.
In zijnen merkweerdigen « AIM/wire sur les occupations de l' Acadëtnie francaise » zegt Fenelon : « Chaque
langue a son genie, son eloquence, sa poesie, et, si lose
ainsi parler ses talents particuliers. » — « S'il ne s'agissait que de mettre en francais les regles d'eloquence
et de poesi3 que nous ont donnes les Grecs et les
Latins, ii ne nous resterait plus rien a faire,,.,. Mais
it s'agit d'appliquer ces preceptes a noire langue... » ( i)
Daar blijven weinige redelijke menschen in Vlaanderen over, meenen wij, die niet overtuigd staan dat
ook voor ons die gulden stelregel tnoet gelden ; en
dat wij, overal waar het gebeuren kan zonder noodlottige stoornis te veroorzaken, moeten rekening houden
van het eigen Vlaamsch. karakter onzer jonge lieden,
en wel inzonderheid, als er spraak is van Kunst. En
wij, we blijven voorts onze leerlingen opleiden met het
gebrekkig werk van den Franschen Criticus der XVIIe
eeuw, en wij spreken huri niet eens van Vondel's
« Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunst » !
Ja, we deden als het yolk waarover eens Jeremias'
kiachte steeg : wij hebben eene springlevende bron, op eigen
(t) De bladzijden, waar we deze regels aan ontleenen, schreef
Fenelon naar aanleiding van eene vraag den 23 Nov. 1713 gesteld : Mag zijn sttizwijgen over Boileau's « Art poetique » niet
Belden als een bewijs dat ook hij, dit werk als ongeschikt beschouwde orn tot handboek te dienen?
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bodem spruitende, ontweken en laten verzanden ; en we
.groeven lekke waterputten, die geen vocht kunnen inhouden. Het is hoog tijd dat wij, ook in dit vak, op ernstige
en degelijke wijze de spreuk van den Dichter toepassen
« Geen rijker kroon, dan eigen schoon » ! Het is hoog
tijd dat wij ons herinneren, hoe in 1650, den 25 n van
Grasmaand (negentien jaar vooraleer Boileau aan zijnen
Art poetique begon) onze puikdichter Vondel een schrift
veropenbaarde, waarin hij de hoofdregels der dichtkunst
in eigen Nederlandschen zin uiteenzette.
Enkel de hoofdregels, ja ; maar zoo wijs en verstandig opgevat, zoo duidelijk voorgedragen, zoo geleidelijk geschikt, zoo Vlaamsch van worm, woord en
wendinge, dat het waarlijk . een lust is om ze te lezen
en te leeren. Daar hebt ge, in al hunnen ernst en
bekoorlijkheid te gelijk , de vaderlijke raadgevingen
van den Meester, die de veilige wegen ter ware kunste
-aantoont, en met een hertelijk woord den volgeling
aanmoedigt om naar de hoogten te streven, die hij
.zelf bereikt heeft. En — waarom zouden wij het
niet bekennen? — wij weten vader Vondel dank om
de schijnbare onvoiledigheid van het werkje. Dat hij
« de voeten en maat der verTen, en den ommetrek
en aard van allerhande rijmen en dichten oversloeg p,
daar heeft hij getuigenis bij afgelegd van de breedte
zijner gedachten. Immers in die bijkomende zaken is
er veel veranderlijkheid en mode; en ze rekenen onder
die vele dingen, die --- zooals Vondel zelf schrijft —
-« liever met de levendige stemme en voorbeelden, dan
met de penne beduid worden ».
Wij wenschen dus dat men in onze dichterscholen
den tijd aan Boileau's « Art' poetique » gewijd, zou
beperken tot een paar uren op het einde van 't jaar ;
en dat men, van in het begin, en het gansche jaar
-66r, onze jonge ' lieden het- echt Vlaamsche voedsel
late smaken en herkauwen van Vondels « A anleidinge
ter Nederduitsche dichtkunst ».
EUG. DE LEPELEER.
Te Sint-Nicolaas, den 1" van Wiedmaand,

189o.

WISKUNDIGE VROUWEN.
(Vervo. 1g van bl. 395.)

N den laatsten brief dien wij bezitteh van SOPHIA
GERMAIN aan GAUSS, sprak zij voornamelijk
van de overschotten der hoogere machten (1).
Maar men kan niet gelooven dat de briefwisseling daarmede uit was. Misschien zal men later nog andere
papieren in de Archieven- van Gottingen vinden.
Kort nadien, werd er een groot vraagstuk opgeworpen, waar al de wiskundigen van dien tijd hunnen
geest zouden op inspannen. Een duitsche natuurkundige,
Chladni (2), was te Parijs gekomen, en daar had hij in
tegenwoordigheid van NAPOLEON zijne proeven over de
trilling der veerkrachtige metaalplaten aan de geleerden

(I) GAUSS verwittigde haar in zijn antwoord dat zijn werk
Theoria motug corporum ccelestiurn eindelijk zou gedrukt worden.
Hij had haar immers meer dan eens de moeite laten weten die
de uitgeving van dat werk hem gekost had. Hij had het moeten
in het latijn vertalen, voor dat een boekhandelaar er het drukken
van dorst wagen. Ch. Boncompagni cinque lettere, etc.
(2) CHLADNI (Ernst-Florent) geboren in 1756 te Wittemberg,
schielijk gestorven te Breslau in 1827, studeerde het recht op het
bevel van zijnen vader, en werd Doktor der Faculteit van Leipzig.
Na den flood van zijnen vader verliet hij die studien en legde
zich toe op natuur- en wiskunde : in de gehoorleer ontdekte hij
menige verschijnsels en verzamelde er de beschrijving van in een
tractaat. Hij vond ook speeltuigen uit en ging zijne proeven in alle
de hoofdsteden van Europa hernieuwen. Hij schreef ook over de
meteoorsteenen en de verschijnsels die bij hun vallen plaats hebben. Chaldni schreef veel voor de wiskundige tijdschriften van
zijnen tijd. Doch werd hij nooit ,,rijk. Hij was immers te eenvoudig, te onafhankelijk en te ongeveinsd om de vorsten te vlijen,
met dewelke hij toch dikwijls in gemeenschap was
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medegedeeld. NAPOLEON lies kerinen dat- hij de wetten,
van zulke trillingen met die der rekening zou willen
zien overeenbrengen. Het Instituut bood eenen prijs aan.
voor wie lien wensch zou tot stand brengen. Maar al
de wiskundigen verloren moed wanneer zij LAGRANGE.
met spijt hoorden bekennen, dat men om zulke moeilijkheid op te lossen, eene nieuwe stelkunde moest afwachten. SOPHIA GERMAIN ontving eens het bezoek van den
vermz...arden wiskundige : welnu, mijn beminde meester,
sprak zij, ik geef toch mijnen moed niet op. En inderdaad,
begon zij met ijver eene gepaste vergelijking te zoeken. Zii
lukte van den eersten keer niet ; maar eindelijk ten
jare 1815, was zij in staat om op gestelde vraag teantwoorden. Zij behaalde den prijs en werd in 1816,
gekroond. Hare verhandeling gaf zij uit in 1820 onder
den titel : Recherches sur la thdorie des surfaces elastiques ; zij helderde hare uitvinding nog op in een ander
werk ten jare 1826 (1) aan het Instituut gezonden; en
andermaals in 1828 (2) in het Jaarboek van Natuuren Scheikunde.
Om den goeden uitslag van hare pogingen was zij,.
zal men zeggen, aan LAGRANGE en aan FOURIER (3)
wel lets of wat verschuldigd ; maar het is op geenekleinigheden en bijhoorigheden van minder belang dat
men moet zien. Zijn er vele prijzen gewonnen in_ het
vak der nauwkeurige wetenschappen zonder eenige hulp,
of toezialt die den zoeker in den waren weg houden ?'
(1) Cfr. Poggendorff lib. cit. De titel was nu : Recherches surla nature, les bornes et l'etendue de la question des surfaces
elastiques.
(2) Cfr. Ibid. Titel : Examen des principes qui peuvent conduire
a la connaissance des lois de l equilibre et du mouvement des solides
elastiques.
(3) FOURIER, 1768-183o, verwierf weldra eene zekere faam door
belangrijke werken en werd in 1795 professor in de Polytechnische school, bekleedde onder NAPOLEON verscheidene openbare ambten.
Hij werd in 1817 lid gekozen der Akademie der wetenschappen,
waar hij bestendige schrijver van werd, in 1827 werd hij lid der
Fransche Akademie. Zijn merkwaardigst werk is : Theorie analy--tique de la hij heeft ook verscheidene verslagen geschreven
over den vooruitgang der wiskunde.
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SOPHIA GERMAIN heeft alleen en volledig die eer verworven, dat mag men zonder twijfel beweren.
Met FOURIER' dien wij onlangs pnoemd hebben,
hield SOPHIA GERMAIN lange briefwisseling. Deze was
immers de vriend van hare familie. Hem vertrouwde
zij hare zaken, wanneer het er op aankwam, om jets of
wat aan het Instituut merle te deelen, waar FOURIER
een groot gezag bezat. De brieven hebben wij nog, waar
hij haar bericht gaf van alle de moeiten die hij deed
voor de haastige volvoering dcr menige rechtsvormen
welke men in zulke zaken vereischt (I), Dat daar geen
gebrek was aan lovende uitdrukkingen, valt Licht te
begrijpen. Anderen hebben wij gelezen waar hij, zonder
van wiskunde te spreken, hetzij haar tot eene buitenpartij uitnoodigt, hetzij nieuws geeft van zijne zwakke
gezondheid. SOPHIA GERMAIN wisselde ook brieven met
den befaamden LIBRI (2). Deze sprak haar van zijne
werkzaamheden, en uit wat hij haar schreef mag men
oordeelen, dat hij haar meer dan eenen dienst bewees.
Het is in eenen van de brieven van SOPHIA GERMAIN
aan LIBRI, dat zij voor de eerste maal. over de kwaal
spreekt, die haar weIdra tot het graf moest leiden. wij
vertalen bier eerie plaats van dien brief (3).
« Mijne gezondheid is zeer zwak, eene haastige

(1) Cfr. you;-nal de mathematiques pures et appliquees par
LIOUVILLE 1880.
(2) LIBRI CARUCCI

(Guillaume-Brutus-Icilius-Timoleon graaf) geboren te Florence in 1803, gestorven in 1869, werd zeer jong nog professor
in de Hoogeschool van Pisa en lid van verscheidene Akademien ; hij
liet dan reeds in de boekdeelen door deze uitgegeven, merkwaardige
verhandelingen inlasschen. Politieke zaken deelen hem Italie verlaten,
hij kwam in Frankrijk waar hij lid werd der Akademie der wetenschappen, en professor van stelkunde in de Hoogeschool, algemeene
toeziener van het onderwijs en van de bibliotheken van Frankrijk.
Zijne beste werken over wiskunde zijn van dien tijd. Maar hij
toonde ook zijnen haat tegen den godsdienst in andere boeken en
artikels. Als toeziener der bibliotheken, stal hij voor niet min
dan 5oo.000 frank boeken, dus moest hij Frankrijk verlaten en naar
Londen vluchten.
(3)Cfr. Revue Philos. de Th. Ribot : Ch. Henry Manuscrits
de Sophie Germain.
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dood zou voor mij een groot geluk zijn, want ik lijd
onzegbare pijnen, die mij geenen stond rust laten genieten : ik wilde ten minsten het derde boekdeel lezen
van LACROIX (I), maar dat zelf kan ik niet : ik blijf
in mijne kamer opgesloten, en zie noch M r LEGENDRE
noch mijne andere vrienden, tenzij M r S t AMAND die
op u altijd veel denkt, en mijne zuster. Men zegt
nochtans dat mijn staat niet onverbeterlijk is, maar men
voorspelt mij tang lijden. lk heb van M r CREI,LE (2)
den nummer ontvangen, waar een uwer verhandelingen
met eene der mijnen is verschenen (3). Hij vroeg mij
nieuws van u : ik heb doen weten dat gij naar Geneve
vertrokken waart, en, wat mij aangaat, dat het mij, voor
langen tijd Loch, onmogelijk zal zijn uit zijnen goeden
wil wat nut to trekken : waarlijk, op al wat wiskunde
aangaat schijnt er nu eene betoovering geworpen : uwe
slechte toestand, die van CAUCHY (4), de dood van
M r FOURIER at.....
SOPHIA GERMAIN genas niet. Den 1 7 Juni

1831,
stierf zij van eenen kanker aan de borst; de geleerden

( I) LACROIX (Sylv.-Franc. 1765-1843) werd reeds in 1787 door
de Akademie der wetenschappen gekroond, was lid van het Instituut, van dezes stichting af, en leerde achtervolgens wiskunde-in de
beroemste scholen van Parijs. Zijn : Traite de calcul dziferentiel
et integral heeft hem het meest zijne faam doen verwerven. Hij
liet ook in 1805 een geprezen werk yerschijnen onder den titel :
Essai sur l'enseignement des mathematiques.
(2) CRELLE (Aug.-Leop.) geboren in Pruisen in 1780, was eerst
eenvoudig ambtenaar in het bestuur der Bruggen en Wegen : hij
bleef niet lang in de lagere graders, en in 1815 was hij lid van
het bestuur der openbare werken. Hij werd later belast met de
inrichting der eerste spoorwegen van Duitschland. Doch verliet hij
nooit de studie der wiskunde. Hij stichtte twee tijdschriften : het
eerste is de tournal fur die reine and angewandte Mathematik,
waar hij zelf vele ervarene werken uitgaf, waaronder het een of
ander is herdrukt geweest, het tweede de : journal few Baukunst .
(3) Cfr. journal fib- die Mathematik van Crelle. 1831.
(4) CAUCHY (Aug.-Louis. 1789-1857) Leerling en daarna professor in de A Igenteene ,-,:.unstschool en in de faculteit der wetenschappen, lid van het Instituut, volgde Karel X in zijne ballingschap en werd leermeester van den ongelukkigen HENDRIK V. Die
onvermoeibare wiskundige schre,f menige verhandelingen, bij voorbeeld over de golvingen (voor doze werd hij door het Instituut
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werden door dien flood zeer getroffen ; de wetenschap
verloor veel met haar : ook scheen men haar niet genoeg
te kunnen prijzen en loven. In den Journal des Debats
verscheen er in 1832 een artikel van GUYOT de FERE (I),
waar gewag wend gemaakt van al hetgeen hare eer
mocht vergrooten. Maar ofschoon wij de glorie van
SOPHIA GERMAIN niet willen verminderen, moeten wij,
met M r CH. HENRY (2) de waarheid recht doen : de
werken over geschiedkunde, aardrijkskunde en natuurlijke wetenschappen die men haar toeschrijft hebben
nooit bestaan. 1)e anderen zijn in voldoend getal om
hare faam nog lange jaren te doen voortduren.
In hare handschriften vindt men nog antwoorden
aan verscheidene wiskundigen, die haar over moeielijke
vraagpunten raadpleegden, verhandelingen over de muziek
der Grieken en der Romeinen, en aanmerkingen aan
de Thjorie des fonctions van LAGRANGE : deze, zoo
zegt M r BERTRAND (3) bewijzen ernstige studien over
dat deel der wiskunde (4.). Men mag nog eene merkwaardige verhandeling melden over de vergelijkingen :
4 (xP —
X - I

I)

= y 2 , ± pz 2 en . 4 (x' P - 1 )
x—I

==,

37,

2 ± pzi2

deze verhandeling verscheen in den yournal fair die
Mathematik van Crelle in 183 i, te Berlijn. -Hetzelfde
jaar liet zij in dat zelfde tijdschrift een ander werk inlasschen onder titel : Memoire sur la courbure des surfaces. In dat werk volmaakte zij wat EULER (5) had

gekroond) over de polarisatie van het licht en de leer der nummers.
Hij heeft ook een schoon tractaat van stelkunde uitgegeven, en lessen
over de toepassing der differentieele rekening aan de meetkunde.
Hij was niet min godsdienstig dan geleerd.
(1) Cfr. den journal des Debats van 18 Mei 1832.
(2) Cfr. Revue philosophique de Th. Ribot, loc. cit.
(3) Nu bestendige schrijver van de Akademie der wetenschappen.
(4) Cfr. Comptes-rendus de l' Academie des sci .nces , zitting
van 4 Juli 186q.
(5) EULER (Leonard) geboren te Bale in 17o7 en gestorven in
1783; eerst professor van wiskunde in Petersburg in 1727, kwam
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begonnen, doch zijn het niet alleenlijk aanmerkingen
aan de stellingen des grooten wiskundige, maar eigenaardige, diepzinnige en ervarene gevolgtrekkingen, die
zij aan de geleerden van haren tijd mededeelde. SOPHIA
GERMAIN had ook al latijn geleerd, en wat scheikunde
aangaat was zij hoegenaamd niet ten achteren,
Het is dus niet zonder reden dat PRONY (I) SOPHIA
GERMAIN de HYPATIA genoemd heeft der 19 e eeuw (2).
Was het nu misschien om aan hare beroemde voorgangster beter te gelijken dat zich op NN ijsbegeerte
wilde toeleggen ? In het laatste jaar van haar leven,
wanneer zij reeds uitgeput was van krachten, schreet
zij eenige wijsgeerige overwegingen, die haar neef,
twee jaren na haren dood uitgaf onder den titel :
Considerations generales sur l'atat des sciences et des
lettres aux differentes epoques de leer culture. Maar
daar moeten wij met haar vrede bekennen, dat zij er
nevens geslagen heeft.
Zij wilde toonen dat het menschelijk verstand, in
al zijne werken, het zij deze tot wetenschappen, het zij

hij te Berlijn in 1741 en trok weer naar Petersburg in 1775.
Daar stierf Hij was dan blind sedert 17 jaren, maar hij had
toch nooit het werk , gestaakt. Euler was lid van verscheidene
Akademien. Hij bevorderde den vooruitgang der differentieele en
der integrale rekening : hij paste de stelkunde toe op de bewegingsen evenwichtsleeren en aan de vervaardiging der schepen ; en vond
het bewijs van zekere stellingen die FERMAT slechts vermoed had. Hij
heeft ook wijsgeerige brieven geschreven aan eene prinses van
Duitschland. Zijne werken zijn bijna alien in het latijn. Het is
spijtig dat hij tegen eenen mededinger, d ' ALEMBERT, twisten gevoerd
heeft waar hij niet geheel en gansch gelijk schijnt te hebben. Hij
had 3 zonen die hem waardig waren. Twee van hen waren goede
wiskundigen, de andere was zeer geleerd in geneeskunde.
(1) PRONY (Gaspard RICHE, baron de, 1755-1839) lid van het
instituut, professor in de krijgsschool en besttlurder van de school
der Bruggen en Wegen, regelde den loop yan de 1)6 en verbeterde
de havens van Genua, Ancona en Venetie ; hij verdroogde de
Poritijnsche meerschen, en vond eene soort van breidels uit die nu
nog zijnen naarri draagt. In 1828 werd hij met den titel van baron
beloond. Zijne voornaamste werken zijn : Architecture .hydraulique ;
Mecanique Philosophique. Cours de Mecanique, Methode de nivellement.
(2) Cfr. journal de Math. pures et app. par Liouville, 1880.
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tot letterkunde of fraaie kunsten betrekking hebben,
niettegenstaande het verschil tusschen die vakken, altijd
eenige gemeene regels volgt. Dat had zij gemakkelijk en
met gegronde redens kunnen bewijzen. Maar zij wilde
in het onderzoek van geschiedenis en oorsprong, van
kenmerk en natuur der wetenschap indringen. Over
het eerste punt stemt zij met de positivisten in, en
breidt op ernstigen toon de dwaasheden uit der eerste
schrijvers van die school, Welke toen nog pasgeboren
was. Wat volgens haar de oorsprong was der wetenschap drukt SOPHIA GERMAIN niet zeer duidelijk uit.
Zij zegt alleenlijk dat het verstand, met zijne ingeborene waarheid, de wetten van zijn eigen bestaan
gestadig buiten zich overdraagt 't is te zeggen de
eenheid en evenredigheid, en zij herleidt het onderzoek
der oorzaken van een feit tot het onderzoek der eenheid van het heelal, waarvan ieder feit een deel zou
zijn. Maar als het er op aankomt om de volstrekte
werkelijkheid der wetten van het wezen aan te duiden,
wordt zij aarzelend en schijnt te twijfelen of de eenheid die wij tusschen de verschillige verschijnsels bemerken, niet eene loutere vrucht is van eenen aanleg
van onzen geest. Zoo trekt hare wijsbegeerte wat weer
op het idealismus.
Dat die arme vrouw gedwaald heeft daar moeten
wij ons niet van verwonderen. Zij leefde in eenen tijd
waar allen bijna die in haar vak wat luister verworven
hadden, ongeloovigen waren en vrijdenkers. Doch is het
niet spijtig zoo doorluchtig eenen geest door het geloof
niet verlicht te zien? God weet hoeveel invloed zij zou
uitgeoefend hebben op mannen waarvan velen aan de
bevalligheid van haren geest en van haar hart hadden
( Wordt vervolgd.)
wederstaan?
Leuven.

A. MILCAMPS, S. J.
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Nog over den aard, de lengte en den
samenhang der scheppingsdagen.
(Vervolg van blade. 405.)

II
ET tweede gedeelte onzer stelling verdient meer
i aandacht en inspanning des geestes. Daarin wordt
gezegd dat de dagen van het bock der Schepping
hoogst waarschijnlijk gewone burgerlijke dagen zijn van
24 uren, en dat elk zijnen natuurlijicen dag, zijnen
avond, zijnen nacht en zijnen morgen had. De meeste
schriftverklaarders nu beweren dat er veeleer spraak is
van tijdstippen eener onbepaalde lengte.
Hunne voornaamste reden moeten wij verder (III
en IV) onderzoeken. Thans is het voldoende onze
bewijzen to leveren. Deze houden wij voor de bijzonderste :
Het joodsche yolk, voor hetwelk Mozes schreef,
kon bier aan het woordeken dag (jom) geenen anderen
zin geven dan lien van eenen gewonen dag van 24
uren. I mmers Mazes zegt dat God den zevenden dag,
waarop Hij rustte, zegende en heiligde.. N u, de dag
door . God geheiligd, of bijzonder voor zijnen dienst
bestemd, is klaarblijkelijk een gewone dag van 24 uren.
Dus zullen de zes voorgaande dagen best voor soortgelijke dagen gehouden worden. En dat men niet zegge :
God zegende alleen den zevenden dag der week, niet
den dag waarop Hij zijne scheppingen staakte. Volgens
Mozes zegent God den zevenden dag (in 't algemeen),
1
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en is , het juist op denzelfden dag dat God rustte. Ja,
buiten alien gegronden twijfel is de zevende dag der
Scheppingsweek van geenen anderen aard dan de
zevende dag onzer week. Hoort hoe duidelijk Mozes ze
als op elkander gelijkend afschildert : « En Hij zevende
den zevenden dag, en heiligde dien, omdat op dien
dag Hij opgehouden had van al zijn werk.... » Het is
dus wel dezelfde dag, waarop God rustte, en waarop
de mensch moet rusten en God dienen. God rustte
eens den zevenden dag ; de mensch rust elken zevenden
dag, want zijne week komt gedurig terug.
Bovendien eer Mozes de dagen der Schepping
begint te tellen, doet hij het yolk opmerken dat voortaan
de natuurlijke dag en de nacht elkander regelmatig
zullen afwisselen op de aarde (i). Niets belet dus aan het
woord dag in het scheppingsbericht den zin te geven van
eenen gewonen natuurlijken dag; of, mits eene nadere
bepaling (te weten : een natuurlijke dag, waarop een
avond, en na den nacht een morgen volgt, gelijk bier het
geval is), van eenen gewonen burgerlijken dag van 24 uren.
En hoe zou het yolk op andere tijdsdeelen, vooral op
lange tijdstippen gedacht hebben? , Aileen wetenschappelijke redenen hebben schfiftverklaarders eenen anderen
zin doen zoeken, en het joodsche Yolk kende zulke
redenen niet.
Wat meer is, bun groot leeraar schrijtt aan iederen
dag zijn eigen avond en zijn eigen morgen toe. Ja, zelfs
zegt hij, gelijk wij het hierboven aantoonden, dat de
avond en de morgen -na de klaarte van den dag
kwamen (werden), en er op volgden.
In het scheppingsverhaal staat nog : e En God
sprak : dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels,
die den dag en den nacht onderscheiden (verdeelen), en
tot teekenen zijn van tijden, dagen en jaren ». 1)e

(i) Zie hierboven B. der Schep. 1, 3-6. Het daglicht en- de
duisternis krijgen hunnen naam, denzelfden, dien zij altoos zullen
behouden.
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zon komt alsdan den dag verlichten, de maan den
nacht verhelderen, het sterrenheir treedt te voorschijn
met zijne regelmatige bewegingen. Ook bier heeft het
woord dag de gewone beteekenis. Dit lijdt geen twijfel.
Hoe zou nu het yolk bij het aanhoudend terug.keeren
van de woorden dag en nacht in hunnen gewonen
zin, ergens op tijdruimten van eene onbepaalde lengte
kunnen denken, als niets daarvan komt verwittigen?
Dit toch is het geval niet. Verder kunnen wij opmerken
dat bij Mozes de dag en de nacht steeds in verband
staan met het daglicht of met een bekend hemellichaam.
Waarom zonder nood eene uitzondering gemaakt, hier
vooral waar spraak is van een eersten, een tweeden dag
enz? Zulke uitdrukkingen veronderstellen niets wat onbepaald blijft.
En weten wij niet dat de woorden boke'r en era,
(morgen en avond) over de honderdmaal in de H. Schrift
voorkomen, en telkens in hunnen gewonen, nooit in
eenen afgeleiden zin?
Moeten wij daar niet uit besluiten dat het ons
niet toegelaten is bier die woorden in eene overdrachtelijke beteekenis te nemen, tenzij de gebruikelijke zin
volstrekt onmogelijk worde. Dus moot ook het woordeken jom zijnen gewonen zin behouden, al geldt daar
dezelfde reden niet voor. En toch welke overdrachtelijke beteekenis zou hier kunnen toegepast worden
aan de woorden bolcèr en ereb? Zij die bokêr van
het begin van Gods werken, ereb van het einde dier
werken verstaan, zijn verplicht te vertalen : en er was
een avond en een morgen (dat is : een geheele dagi
geweest, (en dem' dag was) de eerste (der scheppingsweek). Zij zijn dus genoodzaakt aan te nemen dat
Mozes, hoewel hij God als een / werkman of beeldt, bier
de gewone orde telkens verwaarloost, om te spreken
volgens de gewoonte der Joden, die hunnen rustdag
en hun wettelijken dag met den avond begonnen en
niet met den morgen. Maar alsdan zou God alweer
niet voorgesteld worden als het voorbeeld, dat na te
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volgen was, maar Mozes zou Gods werken beschrijven
volgens de joodsche gewoonten. Met meer reden zou
men zeggen dat Mozes den sabbat met den avond deed
beginners, omdat God zijne rust met den avond van
den zesden dag begonnen had.
Doch indien . Mozes de scheppingsdagen rekende van
den eenen avond tot den anderen, dan zou bolfèr het einde,
erêb het begin van Gods werken moeten aanduiden.
Maar inderdaad zou bokér dan het midden van die
werken aanduiden niet het einde. De morgen is dan
immers het midden van den dag. Aan deze moeilijkheid kan men ontsnappen met te zeggen dat morgen en
avond het begin en het einde van den natuurlijken
dag zij-n, en dat Mozes niet spreekt van den nacht.
Maar ten eerste er staat avond, en morgen, niet morgen
en avond ; en ten tweede Mozes bedoelt duidelijk een
volkomen dag van 24 uren. In alle geval eene uitdrukking als deze : en het was einde en het was
begin, de eerste wereidvorming; of het was einde en
het was begin, het eerste tijdstip (van onbepaalde lengte)
is, rechtuit gesproken, eenvoudig onzin.
Overigens, en naar ons bescheiden oordeel is dit
eene allerkrachtigste reden, wij hebben schoon het
scheppingsverhaal te lezen en te herlezen, steeds zullen
wij geneigd zijn om het woord dag overal in den
gewonen zin te verstaan. Zoolang onze tegenstanders
in gebreke blijven door een doorslaand bewijs voldingend te bevestigen dat die zin volstrekt onmogelijk is
doen wij zeker best hem te behouden. Maar zullen
zij ooit klaar kunnen bewijzen hoe Mozes met zijne
zes dagen den duur der wereldvormingen heeft willen
aanduiden? Wij gelooven het niet. Men oordeele na
ons derde gedeelte gelezen te hebben.
Als laatste bewijs voor dit gedeelte beroepen wij
ons nogmaals op het zoo bekende doel van Mozes
in zijne beide boeken. Welke reden kon die leeraar
en wetgever toch hebben om Gods voorbeeld aan den
werkman met zooveel nadruk, en vooral met dezelfde

26 N OG OVER DEN AARD, DE LENGTE EN DEN

woorden, die hij gebruikt (1), voor te houden, indien hij
niet zelf de scheppingsdagen voor gewone burgerlijke
dagen hield en bier het vol,k niet van wilde overtuigen?
De twee eerste deelen onzer stelling zijn dan bewezen en, dunkt ons, bewezen op voldoende wijze. Anders
was ons het gedacht van het vierde deel misschien
nooit ingevallen, en nog veel min hadden wij het durven
voorstellen en verdedigen.

III.
,Het derde gedeelte onzer stelling is niet het gemakke-lijkste om te bewijzen. wij moeten tooneri dat in het scheppingsverhaal geensTins aangeduid staat hoelang elke wereldvorming geduurd heeft. De eerste uitdrukking die bier
in aanmerking kan komen is deze « en het geschieddezoo )) of eene dergelijke, die na Gods gebod volgen
zou. Met deze woorden nu kon Mozes willen betee-kenen dat eene volkomen uitvoering op het goddelijk
gebod onmiddelijk volgde, maar ook kon hij daar-mede alleen willen zeggen dat van dan af Gods
bevel begon uitgevoerd te worden, hetzij werkelijk Coen
de eerste maal, hetzij van dan af voor good en regelmatig. Deze laatste opvatting van den tekst komt overeen
met den aard der meeste schepselen, waarvan gesproken.
worth, en met de gewone wijze, waarop wij God alles,
zien schikken in de wereld. Geven wij een voorbeeld.
Mozes zegt (i. , r r J dat niet alleen kleinere gewassen,
maar geheele boomen uit de aarde voortsproten en.
zich tot volwassene boomen ontwikkelden. En er dient
opgemerkt dat deze gebeurtenis niet den geheelen derden
dag besloeg, wijl ze op denzelfden dag voorafgegaan was
van de scheiding tusschen land en zee. In de veronderstelling nu dat God zijn bevel onmiddelijk of ten
minste nog den derden dag in zijn geheel uitvoerde,
staan wij voor het buitengewoon wonder, dat die
(I) Zie hierboven II B.

20, 9-1 2.
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boomen op zeer weinige uren kunnen volkotnen wasdom
bereikten. Integendeel nemen wij aan dat God den derden
dag of wel voor de eerste maal aan de aarde de kracht
gaf allengskens alle soorten van plantgewas voort te brengen, ofwel alsdan voorgoed begon de aarde met planten
te verrijken, dan hebben wij geen ander wonder aan
te stippen dan de onbeerlijke tusschenkomst van God
in het doen opschieten der planten . Ook volgens
deze opvatting kon God de plant- en diersoorten naar
de luchtsgesteldheid, waarin zij moesten leven, laten
verschijnen of verdwijnen. Wij zijn dan van gevoelen
dat de wetenschappen ons alleen een joist gedacht
kunnen geven wegens den duur der verschillende wereldvormingen. De Voorzienigheid heeft de pogingen der
geleerden rijkelijk gezegend en reeds kunnen wij gerust
den goeden uitslag toejuichen.
De voorgaande bemerking dient voor elken scheppingsdag ; het volgende bezwaar is eigen aan den tweeden
en aan den zesden dag. Vermits Mozes op een en denzelfden dag plaatst en de o-pheffing van het vaste land en de
ontwikkeling der landplanten ; op een en denzelfden dag
de schepping der landdieren en die van het eerste
menschenpaar, en vermits de klaarte van den dag
hoogtens 12 uren duurt, moet men, zoo het schijnt,
noodzakelijk aannemen ofwel dat deze vormingen op
zeer weinigen tijd zijn voleind geweest, ofwel dat deze
twee dagen niet gewone dagen waren maar dagen eener
onbepaalde lengte. ' Er kan toch niet geantwoord worden,
dat Mozes uit elk tijdstip der tegenparttj eenen dag zou
gekozen hebben • om daardoor dat tijdstip, om zoo te
zeggen, te verbeelden, en er alzoo aan toe te schrijven
wat eigenlijk aan het geheele tijdstip toekomt. Want
dusdanige onderstelling is klaarblijkelijk te verre gezoeht.
Zij laat ook de tegenwerping bestaan dat volgens den
tekst de tweede schepping van die dagen pas schijnt te
beginnen men de eerste reeds voleind was. En de beide
scheppingen denzelfden dag doen beginnen ware zich
bespottelijk maken voor alwie met de stellige uitkomsten der wetenschap, bekend is.
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Ziehier dan hoe wij gemelde moeilijkheid zouden
oplossen. Het loops in het oog dat Mozes meer scheppingsdagen had kunnen tellers, was dit met zijn doel
overeengekomen, namelijk zooveel als hij scheppingswerken
opsomt. Nochtans zijne verdeeling moet gesteund hebben
op iets, dat aan die werken eigen was. En wat zal
dit wel wezen? Ongetwijfeld is het niets anders dan
dat er gedurende de geheele schepping achtereenvolgens
6 tijdstippen verliepen, en dat elk tijdstip een of twee
scheppingswerken tot heerschend kenmerk had. Het
zal Loch niemand verwonderen dat er soms een tijdstip
kwam, gedurende hetvktelk twee verscheidene vormingen
natuurlijker wijTe plaatsgrepen. Aldus kon God zich
zeer wel laten afbeelden als een almachtige werkman,
die maar zesmaal zijne bevelen had uit to deelen, te
weten bij het begin van ieder tijdstip. Niets belette
Hem immers nu en dan in plaats van een enkel bevel
er een dubbel te geven. Zoo had Mozes kunnen schrijven voor den derden dag : en God sprak : het vaste
land kome te voorschijn uit de wateren en brenge
dan (zoohaast mogelijk volgens de natuurwetten) allerlei
gewas en fruitdragende boomers voort en voor den
zesden dag : en God sprak : de aarde brenge alle
soorten van landdieren voort, en laat ons dan ook
den mensch maken naar ons beeld en gelijkenis. En
in dit geval hadden wij ongetwijfeld kunnen zeggen
dat God zijn dubbel bevel begon uit te voeren den
dag, dat Hij het uitsprak. Nochtans zou een deel ervan
eerst eenigen tijd na het andere volbracht zijn geweest.
Nu, in plaats van een (enkel) bevel teekent Mozes
er twee op, en in plaats van eene (enkele) uitvoering
telt hij er twee. En hiervoor kon hij goede redenen
hebben, al was het maar om te toonen dat elke
uitvoering door eene afzonderlijke tusschenkomst van
God geschiedde, of omdat het eene bevel veel plechtiger was dan het andere en omstandiger diende te
kennen gegeven. Niettemin Mozes zegt uitdrukkelijk dat de
twee bevelen tot denzelfden dag behooren, en hoege-
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naamd door niets laat hij vermoeden dat het eene niet
onmiddelijk op het andere volgde. En inderdaad indien
het bevel de uitvoering moet voorafgaan, de uitvoering
volgt niet noodwendig dadelijk op het bevel. De twee
bevelen konden dan zeer wel samen gegeven worden.
Eene voldoende reden hiervoor was dat zij voor hetzelfde tijdstip bestemd waren, en dat alzoo God overal
optrad als zijne bevelen uitdeelende bij het aanvangen
van een nieuw tijdstip.
Mozes spreekt wel van de vervulling van het eerste
gebod alvorens het tweede te verkondigen. Doch ook
hieruit kan niet met zekerheid besloten worden, dat
het tweede niet volgde dan nadat het eerste reeds volbracht was. Mozes kon daardoor willen beteekenen hoe
groot de macht des Scheppers was, en hoe volkomen
alles aan zijnen wil gehoorzaamde. Mogen wij dit antwoord
niet geheel bevredigend heeten, men vergete niet dat elk
stelsel op ware moeilijkheden stoot, en dat wij nochtans
nergens den zin van den inhoud of zelfs van een
enkel woord geweld aan doen. Het eenigste wat wij
ons geoorloofd achten is te veronderstellen dat in de
schepping geene nuttelooze wonderen geschiedden en
dat God zijne bevelen niet volvoerde dan op den bekwamen tijd. Voor Mozes was het genoeg te toonen dat
alles plaats had volgens den wil des Scheppers ; van
den oogenblik en den duur der uitvoering had hij niet
te spreken.
De uidrukking, dat God hemel en aarde op zes
dagen geschapen heeft, zou insgelijks moeten besproken
worden, zoowel als eene derde moeilijkheid, getrokken
uit den samenhang der scheppingsdagen .
Aldus komen wij tot het vierde deel onzer stelling,
waarin die twee punters zorgvuldig dienen te worden
onderzocht. Dewijl er bier geene andere tegenwerping
overblijft, zullen wij daar aanstonds merle beginnen (1).
(I) Onnoodig hier te doen opmerken dat ook de voorstanders
der lange tijdruimten den duur van elke vorming niet kunnen
bepalen binnen de grenzen der tijdruimte, waaraan zij tot heerschend kenmerk dient.
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IV.
De natuurwetenschap zal er nooit in toestemmen,
de vorming van alle hare onderaardsche lagen in het
tijdbestek van zesmaal 24 uren samen te dringen, de
sterrekunde eischt eeuwen en eeuwen voor het worden
van aarde, zon en sterren, en volgens het natuurlijk
verloup der dingen moet de schepping der plantenwereld voor die der water- en luchtdieren, en de schepping van deze voor die der landdieren geeindigd zijn.
De mensch is slechts 13::;trekkelijk laat bezit van zijn
rijk kornen nemen.
Maar leert Mozes dan niet dat God zijne bevelen
dag aan dag uitdeelde, dat de eene vorming niet
weer dan 66nen gewonen dag van 24 uren na die der
voorgaande begon? Eigenlijk zijn Gods bevelen zoo oud
als God zelve Mozes schildert nochtans met recht
God at als gevende zijne bevelen op het oogenblik,
dat zij beginnen uitgevoerd te worden. En nu wat het
begin elker vorming betreft, het schijnt, bij den eersten
oogslag op het scheppingsverhaal, duidelijk genoeg dat
al de scheppingsdagen elkander regelmatig en onafgebroken zijn opgevolgd.
Want zie, volgens Mozes, geeft God een eerste
bevel en begint er eene eerste vorming terwijl het daglicht aanbreekt of reeds over de aarde verspreid is.
Nog volgens Mozes, volgt op dienzelfden natuurlijken
dag een avond, (een nacht) en een morgen. Aanstonds
daarna toont Mozes ons weer God, die een tweede
bevel geeft, en eene tweede vorming begint, insgelijks
terwijl de klaarte des lags reeds begonnen is, juist als
was zij degene, die onmiddelijk na voornoemden morgen
moest kornen. Zeker hebben Mozes' tijdgenooten aan
geene tusschenruimte tusschen de scheppingsdagen gedacht. Ook doet Mozes eene nauwkeurige optelling
van zijne dagen, en hieruit zou men alweer kunnen
besluiten dat er geene tusschenruimte verzwegen wordt.
Wij bekennen het, de tegenpartij heeft hier eene

SAMENHANG DER SCHEPPINGSDAGEN.

31

ware moeiliik heid tegen ons in te brengen. Doch ziebier een antwoord, dat ook zijne waarde heeft. Ja,
Mozes bedoelt eene nauwkeurige optelling der scheppingsdagen ; maar wij hebben het bewezen, nergens
zegt hij duidelijk of heeft hij voor doel te laten hooren
hoeveel tijd deze of gene vorming geduurd heeft.
Waarorn zou hij dan nauwkeurig het begin van elke
vorming moeten aanduiden? Voor Mozes is het genoeg
dat het yolk wete dat God juist zesmaal een bevel gaf
voor .de vorming der aarde, en dat Hij de vormingen
met den dag begon (na den morgen, voor den avond).
Of nu Gods bevelen elkander zoo spoedig opvolgden,
dat zij niet meer dan 24 urea vaneen verwijderd
zouden gebleven zijn, of niet, daarom bekommert hij
zich niet. De groote indruk, lien hij op de gemoederen des yolks wenschte te maken, ten einde hun het
voorbeeld der aardweek in de scheppingsweek te doen
erkennen, zou hem toch de tusschenruimte hebben
doen verzwijgen, had hij .er zelf kennis van gehad.
En waarschijnlijk ontbrak deze hem zoowel als aan het
yolk.
Hoe het komt dat de scheppingsdagen als op
elkander onmiddelijk volgende worden- afgebeeld, is gemakkelijk om raden. Mozes wil God tot voorbeeld van
den werkman geven, en zoo is het natuurlijk dat de
Schepper steeds voorkome als werkende gedurende de
klaarte van den dag (na den morgen).
Het voegwoordeken en of ook heeft in het verhaal
toch zeker de kracht niet een onmiddelijk opvolgen
der dagen aan te duiden. Het is voldoende dit te
aanzien voor een eenvoudig overgangswoordeken tusschen
het werk van den eenen dag en dat van den volgenden,
of als een teeken dat er eene optelling bedoeld wordt.
Wat meer is, aantal geachte schriftverklaarders aarzelen tegenwoordig niet de woorden, na verloop van vele
jaren, te onderverstaan tusschen deze ; « In den beginne
schiep God hemel en aarde », en de daarop onmiddelijk volgende : « en de aarde was woest, enz. » Men
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kan wel opmerken dat het begin van het Boek der
Schepping tot de zes dagen, die zoo nauwkeurig geteld
worden, niet behoort, en als eene soort van inleiding
mag gehouden worden tot het eigenlijk scheppingsverhaal. In alle geval wij vinden daar hetzelfde voegwoordeken weder, wij brengen dezelfde reden, ni. de
leer der wetenschappen, en Gods gewone handelwijze aan.
Dat de Joden die tusschenruimte niet zouden ontdekken, levert geene zwarigheid op. God en Mozes
hielden daar niet aan ; zij wilden alleen het yolk goed
doers verstaan dat God zesmaal achtereenvolgens aan
het vormen der wereld gearbeid had en tot voorbeeld
van den werkman strekte in het onderhouden van eenen
rustdag na den arbeid der week.
Maar kan in deze onderstelling Mozes wel de vergelijking maken, dat gelijk_ God op zes dagen hemel en
aarde geschapen heeft (I), zoo ook de werkman zes dagen
in de week mag arbeiden, en dat gelijk God eens den
zevenden dag gerust heeft, zoo ook de werkman den
zevenden dag van iedere week moet rusten? En waarom
niet? Mozes drukt vooral op het geval zes en op het
woord zevenden, ook, loch min, op het woordeken
dag. of de scheppingsdagen elkander onmiddelijk opgevolgd zijn gelijk de weekdagen, dit is uit deze gelijking
niet of te leiden. De wetenschappen hebben wij daarover
te ondervragen, en wij weten wat zij desaangaande
leeren.
Veronderstellen wij eens dat een reiziger acht of
Lien dagen in sommige steden vertoeft, in andere twee
of Brie dagen, maar dat hij eigenlijk niet weer dan

(i) Wel te verstaan : door , zijn almachtig woord. God had
maar te spreken, en 't geschiedde zooals Hij wilde (zie B. der
Schep. 1). Niets toch duidt aan dat Mozes hier den duur der
schepping te kennen geeft. Waarschijnlijk wilde hij enkel zeggen
hoe dikwijls God een merkwaardig bevel voor de vorming der
wereld uitsprak. Vgl. (Openb. 4, i 1) « Gij, Heer, hebt alle
dingen geschapen, en door uwen wil bestonden zij en zijn zij
geschapen ». — (Ps. 148, 5) « Hij sprak en zij werden gemaakt,
Hij gebood en zij werden geschapen ».

SAMENHANG DER SCHEPPINGSDAGEN.

33

zesmaal en steeds gedurende de klaarte van den dag
gereisd heeft, zouden wij niet mogen zeggen in eenen
waren zin, dat die reiziger z:nen weg op zes dagen
afgelegd heeft. En als een schilder zes dagen aan eene
schilderij gewerkt had, zoo nochtans dat hij ze niet
zou voltrokken hebben dan 24 dagen nadat hij z'e
begonnen had, zou die niet moeten zeggen, ik ben er
maar zes dagen mede bezig geweest
Gelijk wij het deden opmerken, de aard der schepselen
van God gemaakt en de gev, one wetten zijner Voorzienigheid doen ons aannetnen dat God de wereldvormingen niet onmiddelijk de eene na de andere begon,
juist gelijk wij niet denken van een schilder, dat hij
alle dagen aan zijne schilderij werkt en van een reiziger,
die geerne alles ziet, dat hij niets doet op zijne reis,
dan van de eene stad recht naar de andere voortsnellen.
Men ziet het, eene voldoende overeenkomst is
mogelijk tusschen het scheppingsverhaal, wel verstaan,
en tusschen de leer der natuurwetenschap; en de uitlegging der eerste bladzijde van Mozes blijft grootendeels
onafhankelijk van de wisselvalligheden der wetenschappelijke stelsels (I).
'khans blijft er ons niets weer te doen dan bier,
ten slotte, de voordeelen van bovenstaande uitlegging
op te sommen. Zij behoudt _het geschiedkundig karakter
dezer schriftuurplaats, neemt de woorden in hunnen
letterlijken en gebruikelijken zin op, en laat de wetenschappen genoegzame vrijheid.
A ntwerpen.

J. ADRIAANSEN.

( 1) Men kan voor zeker houden dat Mozes' dagen den duur der
scheppingen niet aanduiden, en terzelfder tijd kunnen wij in die
dagen geene weekdagen zien, maar wel dagen, waarop de Schepper
zijne bevelen uitdeelt en de scheppingen begint, ja zelfs voltrekt,
indien eene of andere, volgens de natuurwetten, binnen den tijd
van eenige uren moet geschieden. Daarom mag onze vertaling
van het vijide vers niet venNorpen worden, alleen om deze reden,
dat Mozes van gewone dagen spreekt en niet van lange tijdruimten,
en dat de wereldvormingen niet werden voltrokken op zesmaal
24 uren.,
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(Weiler een treurspel van Vondel veroverd voor het
katholiek tooneel.)
ON DEL aandurven is een stout bestaan, loch
Peter en Pauwels ten tooneele brengen, heeft
iets van Faetons « reuckelooze stoutheit , door
den grooten Meester zoo treffend bezongen.
Om meer dan eene reden achten wij dit treurspel
moeielijker ter voordracht dan b. v. 7oseph in Dothan,
moeielijker zelfs dan Lucifer.
Beide stukken werden, door de leerlingen van het
Bisschoppelijk College to Roermond, op inderdaad voortreffelijke wijze reeds opgevoerd.
Zij aangemerkt, dat bij de studie der vaderlandsche
letteren door de leeraren van het College aan- « 's Lants
outsten en grootsten poeet » eene eereplaats, trouwens
de eenige die hem toekomt, wordt ingeruimd.
Dit is ongetwijfeld een zeer groot voordeel.
Ook zijn door de oordeelkundige « bewerking »,
waaraan prof. Bartels Vondels Peter en Pauwels heeft
onder worpen, vele hinderpalen, die de opvoering er van
schier onmogelijk maakten, uit den weg geruimd.
Verder werden eenige tooneelen, die den vluggen
gang van het stuk en meer bijzonder de duidelijke

(I) Peter en Pauwels, treurspel door
gebonden 2,00. Gent, Dr. A. Sieffer.

VONDEL, ingenaaid

1,3o,

PETER EN PAUWELS.

35

ontwikkeling van de hoofdgebeurtenis, om welke het
stuk draait, niet of slechts weinig bevorderden, verkort
en bij andere ingelascht, zoodat bet geheel goed en
ferm achter elkander kan worden afgespeeld Loch bleven
er, mijns inziens, aan de opvoering van dit treurspel
moeielijkheden' verbonden, welke men inderdaad niet
gering rnag schatten, moeielijkheden namelijk, die in
de rollers zelf, en wel in de hoofdrollen liggen opgesloten.
B. v het berouw van Petrus. Met Paulus gekluisterd
aan 66ne kolom in de Mamertijsche gevangenis, hoort
hij den « wakkerste van alle vogelen, » die hem « uit
's misdaads doodslaap kraait », en in een 50-tal versregelen, gelijk Vondel alleen ze kan tooveren, geeft hij
lucht aan het edelmoedig, lijdensvaardig berouw zijns
harten.
Verder de alleenspraak van Nero in zijn wanhoop,
waar hij nu eens meent Orestes te wezen, « de wraak
uit moeders asschen » te zien verrijzen en uitroept
Och! troost Orestes in zijn lijden!
Nu weet hij nergens een verblijf
't lijf! —
0c12! bergt den armen

dan hat ft aloude Troje » in brand ziet staan, vervolgens,
in zijn waanzin zelfs zijn bloeddorst niet verloochenend,
bevel geeft
« Men maak' er weer een nachttoorts van
Of steek hen straks in dierenvellen!

eindelijk de schimmen ziet oprijzen van alien, die liij
vermoordde : zijn moei, zijn stiefvader Claudius, zijn
moeder Agrippina, zijn gemalin Octavia, zijn broeder,
« de onschuldige Britannicus », zijn meester Seneca,
en vol schrik het uitkrijt
« Het regent lijken nit de lucht » —

moeielijk, vreeselijk moeielijk zijn zij weer te geven,
vooral wanneer men geen tooneelisten van beroep te
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zijner beschikking heeft, doch slechts eenige studenten
van Poesis en Rhetorica, die aan hun veelvuldige dagelijksche werkzaamheden den _tijd, benoodigd voor een
liefhebberij tooneel, moeten ontwoekeren.
Niettegenstaande dit alles begrijp ik, dat het den
eerw. heer leeraar een lievelings droom was, dit treurspel,
« een der best geslaagde van de treurspelen des grooten
Meesters, » « dat hij als een exvoto van zijn overgang
tot de Katholieke Kerk neerlegde op het roemrijke graf
der Apostelen », ten tooneele gevoerd te zien door de
leerlingen, wier letterkundige vorming aan zijn verlichte
zorgen , is toevertrouwd.
Ook begrijp ik, dat hij zijn taak, alhoewel con
amore aanvaard, met taai geduld en wilskracht doorgezet, nu en dan verpletterend heeft gevonden en hem
een meer dan gewone moed noodig was, om ze tot
een bevredigend einde te brengen.
En het einde, het was meer dan bevredigend
het was goed.
Met rechtmatige fierheid mag hij terugzien op de
voorstelling van Maandag avond jl.
Het stuk is geslaagd, ten voile geslaagd; het heeft
aan de hoogstgespannen verwachting beantwoord.
Het was een avond van heilige ontroering en zuiver
kunstgenot. Oog en oor werden verzadigd, doch geest
en hart gingen letterlijk te gast aan den rijk voorzienen
letterkundigen feestdisch. In de hem zoo eigene, in zijne
oorspronkelijke en onnavolgbare taal verkondde Vondel
de zegepraal van den Bethsaider Visscher over den
machtigen Domitius Nero, den afgod van het yolk, dat
zich zelf niet zonder recht den werelddwinger heette !
een zegepraal, welke bij zijn kruisdood niet gestuit,
maar door zijn bloed met meer dan aardsche heerlijkheid
werd overgoten.
Op treffende wijze zagen wij het roemvol, zegenrijk
lijden des Apostelvorsten, tafreel na tafreel, zich voor
onze oogen ontrollen ; met eene steeds klimmende
belangstelling, welke de geringste bijzonderheid niet
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volgde men, bij de aciemlooze stilte van
het talrijk gehoor en het hoorbaar kloppen van 't eigen
hart, de vier bedrijven, waarin het treurspel is verdeeld.
H adden wij in 't eerste tooneel met Petrus en
Paulus in hun donkeren Mamertijn getreurd, niet om
hun boeien noch om hun beider marteldood, maar om
beider hartzeer en over hun onwaardigheid voor Christus
te sterven ; uit de diepte van hun berouw steeg men
.allengs met hen in lijdensmoed tot het hoogste toppunt
van christendeugd, waar, met een jubellied op de lippen,
-vreugdevonken in de oogen en geestdrift in de ziel,
,de christenheld den marteldood begroet : « Ik kus
lien schoonen dood1 »
Waarlijk, wanneer men zulke taal hoort spreken,
zulke deugden in ' daden ziet belichaamd, verwondert
mij het woord van Tertulliaan niet weer : Sanguis
,Christianorum semen Marty-rum. Het bloed der Christenen was het zaad, waaruit nieuwe Martelaren ontsproten.
Onmogelijk is het ons, in bijzonderheden te bespreken
-de vele schoonheden, welke het heerlijk spel der jeugdige
studenten ons te genieten gaf; wij. deelen slechts den
indruk merle, dien het geheel op ons maakte, want
alle rollen, zelfs de moeilijkste, werden doorgaans goed,
zoo niet uitstekend, en niet zelden onovertreffelijk vervuld.
Meer dan 66n tooneel, b. v. waar de Apostelen
afscheid nemen van Titus, Lucas en Marcel, en, na
hun heengaan, het getrouwe drietal op de knieën nederzinkt en bidt , enveneens waar de kleine Moorsche
paleisslaaf, die, christen in het geheim, tegenwoordig
was bij 't uitspreken van het doodvonnis, dank baar de
weldaden des Christen Geloofs herdenkt en zijne droefheid uit in ongekunstelde woorden, inderdaad deze
tooneelen werden zoo gevoelvol, zoo aangrijpend juist
,en eenvoudig afgespeeld, da y geen tooneelisten van
beroep het beter hadden gedaan.
Het laatste bedrijf ontleende aan de heiligheid der
plaats, waar het gespeeld werd, namelijk de Catacomben,
een bijz®ndere aantrekkelij kheid.
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De oude Linus, na Petrus'_ kruisdood, Opperherder
der vervolgde Kerk, een echt oudvaderlijke figuur!
verneemt er uit den mond van Titus en Lucas de
stichtende bijzonderheden, den marteldood der beide
Apostelvorsten betreffende; hij troost de schreiende
Christenen :
« Der weeTen Vader leeft, die dal u niet vergeten,
Waar, in een ri-ig • an licht en Serafijns ge,Teten,
Hij in kristal vergadrt um) tranen, versch geschreid »

Hij geeft zijne bevelen om hier beneden den Heiligen
to « betalen ons allerleste schuld » en blikt in de toekomst
« Der wereld hoofdstad steunt op bei dee, hoofdpilaren
Der Kerk, en 'iet, hoe 't al, wat haar die kroon benijdt,
Zijn hart knaagt en vergeefs op diamantsteen bijt.»

Deze voorspelling, bij het nog rookende bloed van..
Petrus en Paulus, gesproken in de onderaardsche schuilplaats, waar de eerste Christenen de heilige Geheimen
van hun Godsdienst vierden op het gebeente en verschgedolven graven der broederen, die reeds hun levee.
voor Christus hadden veil gehad , moest meer dan
indrukwekkend zijn.
Voeg daarbij de keurige stoffeering van schouwtooneel en spelers, de schilderachtige kleederdracht uit
de eerste eeuw onzer jaartelling, en het dichterlijk, het
ietwat geheimzirmige waas, dat over de bakermat des
Christendoms in die tijden van- geloofskracht, christen
heldenmoed en koene doodsverachting ligt heengespreid!
Voeg daarbij de bekoorlijkheid van een engelenlied,
uit Vondels hartaar geschept, en door een aantal welgeoefende knapenstemmetjes wedergegeven!
De « apotheose van Leo XII I ,» was het waardig
besluit van dezen schitterenden feestavond, N,Naarbij
Z. D. H. Mgr. Boermans, de hoogwaardige Maecenas
der edele kunsten, en ijveraar voor den bloei der schoone
wetenschappen, had willen tegenwoordig zijn.
X.
Roermond.
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HET SPOOK VAN AALST.
LEGENDS.

ET was nog nacht... Van lieverlede echter begon
het opkomende daglicht met den grauwen mist
te kampen; de duisternis verdween, de horizont klaarde op en het eerste morgenrood verscheen
aan de kimme, het Oosten met purpere tinten kleurende.
Plotseling wierp zich eene goude klaarte op de yenguide weérha nen der torens en de stad scheen opeens
met eene brandende toorts verlicht. Weldra steeg de zon
in hare voile majesteit op en herschiep de met sneeuw
overdekte straten der stad in een veld, met diamantpeerlen doorzaaid.
Op dit oogenblik kwam er een smid, Zaatwaarts,
de stad in. Het was een grove kerel, met stuur gelaat,
breede schouders en sterkgespierde handen. Pijnlijke
gedachten moesten hem door den geest zweven, want
hij veep krampachtig de dikke lippen op een en schudde
zenuwachtig het hoofd.
Ja, morde hij hoorbaar, de hand naar de stud
richtende, ja, men zal lachen.... maar wat waag ik
het 2 ik heb het niet gezien en toch zal ik zwere a
van ja!
Hij was aan de Werfk/apel ; bier stond, in eenea
hoek verborgen, eene lange graatmagere gestalte heal
of te wachten. Het was als een levend geraamte, in
'eene oude jas gedraaid tegen de bijtende koude.
Hebt gij het gezien? vroeg hij kiappertandend.
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— Zwijg! antwoordde de smid, 't is schrikkelijk!
De haren van den kleermaker, want dit was hij, rezen
ten berge.
- Hoe? wat? Schrikkelijk? suisde hij.
- Afschuwelijk !... w reed! was het antwoord, maar
kom, het is te koud om te blijven staan. Volg mij,
gij _zult akelige Bingen hooren.
Kleermaker en smid sloegen de Molenstraat in, en
verdwenen in eene kleine smidse.
Etne halve .uur daarna wist gansch de stad, dat
Balten, de Smid, verleden nacht een bezoek aan het
vermaarde, maar nooit geziene spook gebracht had en
toekomenden nacht naar den burcht zou gaan, om den
gevreesden kerel tot een tweegevecht uit te dagen.
Niemand sloeg geloof aan dit gezegde en, de kleer,
maker, oude vriend van Balten, beweerde, dat men
Lucifer in persoon moest zijn om de stoutmoedigheid
zoo verre te drijven.
De nacht kwam. De stad scheen als met eenrouvvfloers overspainen ; Been enkel starreken pinkte
aan den hemel en 7 er woei een hevige Noordewind.
Daar, aan den oever des Denders, staat Balten het
geheirnz;_nnige « middernacht » of te wachten. Fier blikt
hij in den. voor hem liggenden stroom, op welks zachte
golfjes eene menigte schepen hunne statige masten ten
hemel steken als evenveel lange spoken.
Kwaart voor twaalf
De Smid roert zich en dan gaat hij , fier en
statig, onbevreesd.
De menigte aan de werfkapel, als eene zwarte
.massa ineengedoken, volgt bevend en angstig zijne
beweging en ziet hem de steenen brug overgaan en
eindelijk verdwijnen.
Eindelijk bereikt Balten den zoo gevreesden burcht,
toen. hij verwonderd blijft staan... wat ziet hij? Eene
bonze kat, gekleed als fiesken, hooge hoed op het hoofd,
regenscherm order den arm, die, het hoofd ten gronde,
hem voorbij gaat.
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— Wat wil dit beduiden ?' vraagt de smid en zich
tot de kat wendende, herneemt hij : He, bonte kat,
waar gaat gij zoo naartoe ?
Maar de kat antwoordde niet en vervolgde diepdenkend haren weg.
— Goed zoo I meent , Balten, dat is nu oprecht
aardig ! En hij zet zijne nachtwandeling voort.
Twaalf • ure ! ...
Geen spook te zien.. . Geen spook te hooren !
– Doemnis ! kreet hij, 'k ben gefopt !
Hij wachtte nog eenige oogenblikken ; ... niets zag,
niets hoorde hij . Alles bleef stil, alleen het zacht
geritsel der bladeren, het schuifelen van den wind in
de torens des ouden burchi:s en de laatste rinkeling des
beiaards liet zich hooren, en dan- bleef alles weer stiL ..
Doodstil !
— 'k Ben gefopt ! herhaalde de smid en, dreigend,
stak hij de gebalde vuist naar het gebouw op, eenen
vloek tusschen de tanden smoorende.
Razend van spijt, wil hij op zijne voerstappen
terugkeeren, als hij zich bliksernsnel omringd ziet van een
ganschen zwerm katten, wel twintig in getal en alien
in de koddigste kleeding uitgedoscht , in hun midden
herkende hi) de kat van daar even, die danste en
sprOng, schreeuwde en riep ...
— Zie, daar is hij, die mij vroeg : « Bonte kat,
waar gaat gij zoo naartoe? »
En al de katten sprongen en maakten de aardigste
grimassen , gedurig zingende : « Bonte kat , waar
gaat gij zoo naartoe? Bonte kat, waar gaat gij zoo
naartoe? »
De smid liep zoo hard hij kon naar zijne smids.
Des anderendaags bemerkte men, dat zijn haar zoo
wit was als sneeuw.
Aalst.

PETRUS VAN NUFFEL.

GESCHIEDENIS DER ABDIJ VAN GROENINGE

TE . KORTRIJK.
(Vervolg van Nadi. . 341.)

Geschiedenis der Abdij van Groeninge tot in 1578,
A den flood van Beatrix werd de abdij van Groeninge nog
meermaals begiftigd. Gwijde van Dampierre bezette haar
eene gift van io pond (1). Jou Fressens, van Rollegem, « ki
fui femme a mon signeur Huon de Haluin, chevalier »,
schonk in 1289 « a labie de Groninghes XVI. S. de parsis de
rente a tous jours » (2).
Den 11 Juli 1302 « gheviel de wych van Groeninge », order
de muren van het klooster. De Vlamingen dreven hunne vijanden
met schande en verlies terug, redden moedig de eel— en de vrijheid van hun vaderland. De Franschen lieten ten minste 4000 dooden
op het slagveld, en daaronder waren 6o baanderheeren, 35o ridders
en ruim moo schildknapen van edelen bloede. De gesneuvelden
werden « in groote carnieren geleyt, drye hondert oft vier hondert_
to gadere in eenen pyt ». Ten jare 1871, bij het delven van eenen
vijver op het lustgoed van M. Reyntjes, heeft men eenige menschen.
geraamten gevonden, welke men veronderstellen mag overblijfselste zijn van gevallen strijders. Voor het overige weet men, dat
« de coninc van Majorke » Sigus, in de kapittelzaal. der abdij
werd begraven-(3). De ruitvormige steer), die het graf bedekte,
hangt nog in het stadhuis.
(1) Kronific.
(2) Cartulaire.
(3) Anno 1302... contigit juxta monasterium Groeninganum,
memorabilis ille conflictus, vulgo d'ictus Groeninganus, in quo, una
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Int jaer ons Heeren M. CCC. ende II, up
Sente Benedictusdach in Hoymaent, was
de stryt te Curterike. Onder desen es begraven de Coninc Sigis. Bidt .Gode voor
alle zielen. Amen. M.CCC.II.
Bij de eerweerde paters Jezuieten, te Kortrijk, zagen wij eene
lijst van al de « jaergetyden, van oudts ghefondeert, die jaerlyckx
moesten ghedaen worden in de kercke van d'abdye van Groeninghe ».
Ziehier een klein uittreksel :
« 11 February, voor Margareta, graevinne van Vlaenderen ;
15 Mey, voor de fondateurs van het clooster ;
10 July, voor den graeve van Artois ;
12 November, voor mevrauw Beatrix, graevinne van Vlaenderen ;,,
5 December, voor mevrauw Joanne, graevinne van Vlaenderen ».
Zoodat de nonnen van Groeninge zelfs den graaf van Artois
niet vergaten in hunne gebeden !

+
Weinige jaren na den Sporenslag, en wel voor 1313, omringde
men de abdij met eenen rnuur (1). Het klooster bestond nu uit
verschillende gebouwen, « metten nederhove, wallen, booghaerden
ende dreven ». In de nabijheid bezate, de nonnen eenige « stycken
lants ende mersschen (2) ».
Ten fare 1315 werd de abdij onrechtstreeks begiftigd. Sachent
ci2 ki sont et ki avenir seront, ke Gillis Stuttins a fait un loial
range a dame Kateline Lours, nonnain de Groeninghes, de quarante sols de parisis par an rente hyretaule, les quels it avoit
sour la maison et hyretage Ghiselin Quistepenninc, et la maison
et hy-retage Gillion le Pan... gisans a Courtray, en la rue de
Piere, kon dist le Stienstraete, au les deviers latre Saint-Martin...
Et bien est a savoir ke le heure ke dame Kateline Lours morra
ou kelle ira de vie a mort, les quarante sols de rente par an...
demoront perpetuelment a Groeninghes (3).
Desniettemin mag men onderstellen, dat de gemeenschap omtrent
het midden der XIV e eeuw niet rijk was. Den 2 Mei 1362 stond

cum prtecipua nobilitate Gallix, occubuit etiam Sygis rex Majoricensis,
u j us cadaver abbatissa hcec honeste sepelivit in capitulo Jm)nasterii sui.
(1) Septimo loco abbatiam Groeninganam rexit domina Beatrix
de Klokettes : hoer monasterium muro cinxit. Deze abdis stierf,
volgens Possoz, in 1313.
(2) Cartulaire.
Het goed te Groeninge was in 1458 ongeveer 22 bunder, in
1596 duizend roeden groot.
(3) Cartulaire.
c
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Lodewijk van Male den kloosterzusters toe, in heel Vlaanderen
aalrnoezen in te zamelen tot het herbouwen van hunne kerk (1).
Twintig jaren later (le III e jour de mars lan de grace
mil.: CCC. quatre vins et trois) nam de hertog van Burgondie de
rechten, gebruiken en vrijheden der nonnen van Groeninge onder
zijne be scherming (2).
Niet lang nadien beklaagde zich de abdis over eene overweldiging van goed, ten nadeele van hare gemeenschap gepleegd
door Jan Uutenzwane. Deze had zich het landgoed van Milme,
in het ambacht van Assenede, met geweld aangematigd. In de
maand October 1396 beval de graaf den ridden aan de kloosterzusters hun goed terug te geven (3).
Ook de schepenen van Gent verboden aan hunne onderhoorigen
« dezelve religieusen... te molesteerne, dreeghene of verlasterte
in eenighe, manieren ». Sinds korten tijd hervvaarts -- schreven
zij • den 5 Mei 1425 — « hebben eenighe van onzen poorteren
ende andere bi hueren ghelieften ende grooten overwille den vors.
clooster wat perssen, grief ende overlast ghewillen doen, de rente
ende goedinghen vander kerke vors. perturberen, verminderen
ende voorbidraghen teghen redenen ende recht, ende daertoe de
religieusen ende familien van denzelven clooster ghedrecht... »
Daarom is het, « dat wij... dezelve kerke, clooster, religieusen, hare
goedinghen, familien ende diennaers ende elc bi zondere in onze
speciale protectie, sauve4aerde ende bescemenesse gestelt ende
ghenomen hebben, nemen ende stellen (4 ) ».
Omtrent het inidden der Mire eeuw moet de abdij van
Groeninge nog al veel geleden hebben. F. Van de Putte wil,

(1) Registre des ehartes, te Rjsel.
(2) .... Par la supplication de noz arnees en Dieu, les religieuses, abbesse et convent de Groeninghes lez Courtray, de l'ordre
de Cisteaux, estans danciennete en la protection et sauvegarde
especial de noz predecesseurs conies de Flandres et d'Artois, et
a present en la nostre. Semble eulx doubter que par plusieurs
leurs haineux et malveillans plusieurs griefs, injures, villenies et
oppressions leur sont Pais au temps avenir, nous ycelles religieuses
ensemble leurs families et tous leurs biens, terres et possessions
quelxconques quelque part qu'il soient en nos contez de Flandres
et d'Artois, ou ailleurs desoubz nous, avons prins et mis, prenons
et mettons par ces presentes en et soubs nostre main, protection
et sauvegarde 'especial a la conservation de leurs droiz...
(3) .... Que it se cesse et desiste de plus occuper la dite court
et heritages, et laisse joir et user paisiblement les Bites religieuses,
rende et restitue a icelles tons ce que prins et leve en a, en le
contraignant a ce par routes voyes deues et raisonnables....
Cartulaire.
(4) Cartulaire.
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- dat de Gentenaars het gesticht verwoestten. Wellicht gebeurde zulks
in 1436, wanneer zij het beleg van Kales opbraken en misnoegd
naar Vlaanderen terugtrokken. Zoo bedreven zij baldadigheden tot
in de kastelnij van Kortrijk ; en toen de ingezetenen dezer stad
hun lieten weten, at zij met zulk een bedrijf niet ingenomen
waren, kwam het van woorden tusschen beide partijen tot een
klein gevecht (1). Ook in 1452 staken de Gentenaars de wijk
Overbeke in brand.
Hoe het zij, ten jare 1441 verleende de abt van Cisteaux aan
de gemeenschap kwijtschelding van zekere schuld, om reden dat
het gesticht gedeeltelijk verwoest lag ‘2).
Het volgende jaar verkocht de abdis aan Pieter De Grave een
huis, staande in de Vlamingstraat.
In 1462 was de toestand der abdij alles behalve gunstig. De
kerk was bouwvallig, het kloostergebouw in slechten staat. De
schuld der gemeenschap bedroeg 3197 liv. ti s. io d. parisis.
Destijds waren er in het klooster negentien geprofeste nonnen,
buiten de abdis, twee novicen en den biechtvader. Zoo groot was
de nood der vergadering, dat men op St-Jacobsdag 1461 eenige
zilveren drinkbekers had verpand (3).

(1) Geschiedenis van Kortrijk, door FR. DE POTTER.
(2) Frater Johannes, abbas Cistercii, notum facimus universis
presentes litteras inspecturis, nos propter desolationem et ruinam
monasterii nostri monialium de Groenynghe, penitus quitasse per
presentes dictum monasterium nostrum de omnibus et singulis
arreragiis a toto tempore preterito, usque in capitulum nostrum
general-. anni Domini millesiini quadringentesimi quadragesimi
exclusive, elapsis et debitis ratione cujusdam annui et perpetui
redditus nobis nostroque monasterio annuatim debiti tempore dicti
nostri capituli generalis der predict= monasterium de Groeninghe.
(3) C'est le papier de l'eglise et monastere notre Dame de
Groeninghes suivant et touchant l'office de la bourserie, commenchar-ft lan 1463, au mois doctobre le second jour.
Et premierement sen suit lestat de ladicte eglise de Groeninghes, baillie a dame Katherine Dubois, abesse dudict lieu touchant
le spirituel et le temporel. Premierement quant a le spirituel,
it y avoit audict monastere 19 religieuses professes, sans ladicte
abbesse et deux escolieres, dont lune avoit le pain, lautre lavait
a avoir, et le confesseur. Item quant au temporel, 11 y avoit
oudict monastere en la garde de la dicte abbesse neuf gobelets,
cincq tasses et douze cuilliers et trois salieres dargent de plusieurs
facons et de divers poix. Iv:n-1 it y avoit cincq gobellets des meilleurs et ung des petits, trois tasses des moyennes et deux de
grandes, lesquelles furent muses a lusure, le jour sainct Jacques
et Christofle, l'an 62 (1462), pour la somme de 6 liv. X s. de
gros, desquelles 6 1. X s. de gros, les 3 livres ont ete a ladicte
usure depuis le dict jour saint Jacques jusques a present et les
autres 3 livres X s. ont este depuis le commencement de janvier
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Bovendien « waren er zekere questien van processen ende
ghedinghen hanghende... tusschen den religieusen abedesse ende
convente van Groeninghe, heesscheriggen of een zijde », en den
schout van Assenede met den abt van Affligem, « verwerrers ter
andre zide ». De schout wilde de zusters dwingen, den zeedijk
van den Milmepolder te herstellen en te onderhoudE.n ; de abt
betaalde niet geerne « in dicagen, oude ende nieuwe wateringhen,
sluuzen, ende alle andere reparacien »... waar hij in den genoemden
polder « ghelandt » was. De Raad van Vlaanderen en geestelijke
personen traden beurtelings als scheidsrechters op (1). Den 12 November )468 werden beide « partien, elc voor dat hem aenging, int
ondtrhout ghecondempneert ».
Ten jare 1487 nam de paus Innocens VIII, evenals Innocens
IV en Urbaan IV, de bezittingen, vrijheden en voorrechten der
abdij onder zijne bescherming (2).
In de eerste heift der volgende eeuw deed de abdis eenen
staat opmaken « van alle den pachten ende landen, toebehoorende

lan 62 jusques a present. Item quant aux ustensiles deEtain, de
, cuivre et dorain, la dicte eglise estoit pourveue moiennement.
Item quant aux grains au grainier, ny avoit rens. La grange estoit
assez bien garnie de segle, dorge et davaine; les censiers ne
,doivent rens et on ne leur devoit riens jusques a present. Item
it y avoit 4 jumens pour le labour et un petit chevalet pour
envoyer hors, quant it est besoing, 15 vaches a lait, vielles et
osnes, trois genisses, l'une de deux, les deux aultres d'ung an
et demy chacune, 4. veaulx , et 3 torraux. Item quant aux reparations, le corps de l'eglise estoit bien ruyneux, tant en couverture
.comme en bois et aultres choses et pareillement toutes les maisons,
Cant dedans comme dehors estoient bien ruyneuses. Item la dicte
eglise devoit a plusieurs crediteurs en divers lieux, comme
appert par les dictes parties, estans en la fin des viels comptes.
Item plus devoit a plusieurs serviteurs et chambeliers, estans au
service dicelle eglise, la somme 344 liv. 17 s. Item plus devoit
ladicte eglise au couvent pour, la pi ovende des religieuses, encheutes
au premier jour daost dernier, passe le dict jour inclus 146 liv.
de laquelle somme ledict couvent et chascune religieuse en tant
quil leur touche, ont quittie et quittent la dicte eglise. Item plus
devoit la dicte eglise en grain a deux personnes la quautite de
22 rasieres. rdem it estoit deu a la dicte eglise a plusieurs
personnes la somme de 249 liv. 4 s. Ainsi tout compte et rabbatu
la dicte eglise devolt la somme de 3197 liv. 8 s. to d. parisis.

j

Cartulaire.
i) Cartulaire.
(2) Monasteria, loca. membra, bona omnia predicta, presentia
et futura, abbates, abbatissas, monachos, moniales, vasallos, subditos
et servientes prefatos nunc et pro temporo existentes, auctoritate
et sclentia prefatos, sub beati Petri et sedis predicta2 atque nostra
protectione suscipimus....

GESCHIEDENIS DER ABDIJ VAN GROENINGE.

47

het clooster van Groeninghe ». Hij werd geschreven « in de
maendt van ougst in 't jaer 1532, naer dat vrauwe Beatrisse
Bevers abdesse gemaakt was van voorn. cloostere ».

Ook voor de nonnen van Groeninge moesten er in de XVI' eeuw
,bange dagen aanbreken. Zoo lezen wij in de kronijk der abdij
« Int jaer 1546 was gheheescht op tgeestelic de helft van huerlieder incomste ; danof dat den clooster van Groeninghe cote
bedroeg 86 lib. 16 scelen groote, die betaelt hebben, gheweest
ten vier paymenten,... Item int jaer 1552, zo hadde den clooster
grooten cost van de cryghers, zonderlinghe op Sinte Cateline dach
in november ; z:) dat zij gheheel meeester waren van den cloostere
-en logierde al thuus duere van mevrauwe, binnen den cloostere
ende in de paterie, in de binnenpoorte ende ten voorpoorte, op
de moote ende in tpachthuys, mochten wel zin onder al twee
hondert personen. Deden zeer grooten overdaet van vier, van
spijze ende dranc, dien dach ende die nacht gheduerende; ende
smeten doot alle de hennen ende capoenen, die zij kosten ghecrijghen,
ende aten die, al wast vrindach ende saterdach ; ende hadden
zeer grooten cost van henlieden eten ende .drinkers ende gheld te
ghevene, wel acht daghen lanc gheduerende, ende voort alt jaer
gheduerende tot den Kersdach daer naer.... Item int jaer 1652
was bij den keysere gheheescht noch eens de helft van der incomsten
van 'huerlieder goed te betalene ten twee payementen ; bedraghende
tsamen voor den clooster van Groeninghe gelick a 1st zeven jaeren
daer te vooren noch betaelt, hadde. Compt 86 ponden 6o scelen
grooten.... Item int jaer 1555 was gheheest by de keyselicke
majesteyt op tlant van Vlaenderen 400,000 croonen van 48 grooten
tstick. Item ter cause van desen es tgoet van den clooster van
Groeninghe gheextimeert (1). Item den voornoemden tienden penninc
was noch ghecontinueert den termin van 2 jaeren, te wetene tjaer
1556 ende 57, hetwelke den clooster bedraeght jaerlickx omtrent
20 ponden grooten, noch tjaer 1559 den tienden penninc ende
tjaer 1560 den halven tienden penninc.... Item in tjaer 1552 was
de leeninghe ghedaen al Vlaenderen duere; daerof den clooster

(1) Hier worden genoemd : « Alle de huysinghe, binnen den
cloosteren, tvoorhof, de kerke, de dorcnitor, de iyfLere, de panden
en de fermerie, de lochtinc, de bogaert, t'vee koeijween, de
meersch bachten de fermerie, de Abesulbusch, in Huiste, de busch
op den Scyttebergh, de Doenaert, de Mulsbusch, de busch bachten
de schure, de hooge busch en het Groenincbusschelkin. »
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moeste leenen hondert guldens.... In tjaer 1557 was ghedaen de
leeninghe opt gheestelic ende wereldlic, daerof den clooster heeft
moeten leenen 200 guldens.... Item int jaer t566, omtrent Lichtmesse, heeft mevrouwe van den clooster van Groeninghe moeten
betalen, ter begheerte van den hove, 40o guldens, omme te
betalene de rutters van den oorloghe.... Int jaer 1569 was gheheest
bij den duc D'alve, gouverneur van de landen van harrewaers
over, den honderdsten penninc van alle goeden, over gheestelic
ende werelic; daeraf dat tclooster van- Groeninghe heeft moeten
betaelen by estimatie over de heerlicke vervallen 16 ponders
5 scel. par.; over 11 bunders 12 hondert Busch in Marcke 72 p.
2 scel. 1 den. par.; over den Abesulbusch in Hulste (1), groot
12 bunders. 52 p. 2 scel. 7 d. par. Ende noch over 2 bunders
koeiwee, neffens tcloostere, 40 p. 8 sc.— Int jaer 1574, zynder
brieven ghezonden van zyne excellentie don Lowys de Requessens....
omme zeker partie van eecken boomen, ende mevrouwe wiert
ghesommeert totten nomber van 40.... Int zelve jaer 1574 wiert
de tiende penninc gheheest van den goeverneur en bedroech de
somme van 24 p. grooten.... Int jaer 1576 is wederom gheheest
van de Staten weghe den tienden penninc, ende wiert betaelt int
beginsel van den jaere 1577, de somme van 24 p, grooten als,
boven.... Int jaer ons Heeren 1578, eer de religieusen ghejaegt
wierden uut den clooster, zoo wiert van weghen ende by Taste
van den alderboosten prince van Oragnien, Guillame van Nassau,
fortselicke gheweert al het kerckzelvere, clocken ende metael....
welke partye wouch twalf marcq, vyf oncen ende drie inghelschen. Dit geschiede den 12 Maerte 1578. En dit schoon exploit
dede dien deghelicken Bevere, neve van wylent vrau Beatrice
Bevere, abdesse. Voort scheden uut het clooster wierden de religieusen gheplunderd ende beroofd van de gentsche soldaten ende
quaetwillighe borghers van Curtryck. Item van dezelve wierden
ghebroken alle de autaertafels, beelden ende schilderyen in de
kercke, die in een secreet ghedaen waren, ende al heurlier
boomen ende haghen wierden ghegheven te pillage.... Tusschen
Baefmisse ende Kersmisse, zoo was het cloostere van Groeninghe
geheel ende al afghebroken ende gheruineerd.... (2) a
Ook de overige bezittingen der abdij hadden veel geleden.
« Alle de huusinghen ende hoven van de pachtgoeden waren
verre al bedorfven ende verdestruweert, ende tot drie verbant by

(1) Gelegen langs den huidigen steenweg naar Brugge, omtrent
Ingelmunster, op de hoogte.
(2) Les eschevins et XVIJI hommes procurent la demolition
du cloistre de Groeninghe.... Puis donnent X livres pour abatre
Rijksarchief.
les murailles.
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de quaetwillighe soldaten.... Het pachthof te Groeninghe, dat moste
al afghebroken ende gheweert sin.... Het pachtgoed te Rolleghem....
was verbrant van de soldaten ; het pachtgoedekin, ghenaempt de
Kiekins, in Marcke, was verbrant by de soldaten van Meenen,
ende de hofstede, die ghestaen was bij de muelene te Marcke,
was verbrant by dezelve soldaten, maar niet de meulene.... Het
pachthof, geheeten Bruwynghe, niet verre van de voorseide meulene....
was zeer beschadigt ende in stueken getrocken.... Ende het groot
goet te Marcke, ghenaempt Roodenborch, dat was verre al omme
gheworpen ende in sticken ghetrocken, dat er maer en bled een
deel van de schuere ende wat vant woonhuys.... »
Middelerwijl hadden er nog eenige andere gebeurtenissen
plaats gehad, welke wij Kier dienen aan te stippen.
Gedurende de jaren 1556 en 1537, « totten ougst, quam een
groote diere tyt ». Omtrent « Sinxsene 1557 ghdlt de tarrewe
op de marct 18 pond. pars. de rasiere, en de rogge 15 p. pars. »
Toen leende het klooster aan de stad 18 p. grooten,. « om daer
merle vrimt cooren te koopene Ook in 1562 en 1565 leende
de abdis zekere sommen aan het magistraat, « om provisie te
doene van coorne ».
Ten pre 1571 vroeg de paus aan de christene wereld eenen
geldelijken onderstand, om don Juan van Oostenrijk te doen
oprukken tegen de Turken. Om het verlangen van het opperhoofd
der Kerk te kunnen bevredigen, moesten de nonnen van Groeninge
het grootste deel van hun zilverwerk verkoopen.
In den loop van dit zelfde jaar maakten de schepenen « met
mevrauwe d'abdesse ende ghemeene convent van den cloostere
zeker accord en contract », volgens welke u acordanse de
Oudenaerdsche strate verlegd wierd ». Ziehier den zakelijken
inhoud der oorkonde :
« Uutedien dat de Oudenaertsche strate, streckende van de
uuterste veste vander stede van Cortrycke, buuten den wyck van
Overbeke, beghinnende an de poorte van der bleeckerye, ghenaempt
de. Cryckerye, oostwaert ghelegen tusschen den lochtynck ende de
voornoemde bleeckerye, toebehoorende aen het clooster van den
Syoene, in de voornoemde stede, ende den lochtynck, toebehoorende
m.tvrauwe d'abdesse ende gemeene convent van den cloostere van
Groeninghe, zeer quaet es omme met peerden ende waghenen te
passeerene, ende qualicken repareerlick zonder grooten cost, zoo
eist dat burgmeesters ende scepenen der voornoemde stede van
Cortrycke verzocht hebben aen mevrauwe d'abdesse ende tghemeene convent van tvoornoemde clooster van Groeninghe, dat huer
ende den voornoemden convente believen zoude te ghedooghene,
dat men de voornoemde passaigie ende Oudenaertsche strate
legghen ende maecken zoude up dea zudwest cant van den
cloostere der voornoemde abdesse ende tconvent toebehoorende,
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ligghende neffens de Harelbekestrate, ende L p:tcommende zutoost
in de voornoemde Oudenaertsche strate, met conditie dat de voornoemde burgemeester ende scepenen der voornoemde stele daerboven de voornoemde mevrauwe abdesse ende den voornoemden
convente toelaten zouden de voornoemde oude passaigie omme
dies totten voornoemden hueren lochtynck ende thueren proffyte
to mueghen applyckierene aIs huer ende den voornoemde convente goede.... » De abdis liet inderdaad : « de nieuwe strate
passaigie legghene ende ghebruuckene inder eeuwicheyt, de breede
van vier en twintich voeten buuten de haghe (1) ».

(1) Cartulaire.
Hiermede staken wij in « Het Belfort » deze brokstukken,
daar het volledig werk dezer dagen in den handel gaat gesteld
worden aan fr. 0,50.

Kortrijk.

TH. SEVENS.

PATER DAMIAAN.

Dit oratorio wordt getoonTet door
Recitatief.
Wie ke pt de Kernpen niet,
ons stille Kempenland,
Aan deugd en naastenmin,
aan eer en plicht verpand ?
Daar groeide een zoontje groot,
zoo goed en koen te zaam...
De nienschheid roemt zijn werk,
de wereld eert zijn naam.
De jongeling, in overweging.
Wat voor een weg zal ik bewandelen,
Om naar den wil van God te handelen?
Hier een, die vreugde schaft en lust,
— Of eer en roem, — of heil en rust;
Daar een, die leidt tot bitter lijden,
Tot nood
En dood,
Maar ook tot eindeloos verblijden

KAREL MESTDAGH.

Daar wil ik heen
Daar breng ik troost voor groot en kleen.
Vaarwel, lief Kempenland,
Met al wat ik bemin !
1k ga op Gods genh
De wijde wereld in.
Recitatief.
De midden van den oceaan,
Waar de opgeruide baren
Verlaten stranden kiotsend slaan,
En nood en jammer waren;
Daar kiest een ziekte in alle standee
Haar offers voor den dood. .
Zij prent haar merk op wang en handen,
Maakt wonden, bloedig rood ;
En de acme lijders, of van weeen,
Verjaagd van huis en goed,
Zien tusschen hoog gebergte en zeeen
Den doodstrijd te,gemoet.

Engelen.
Zalig, die de zieken helpt ;
Zalig, die hun tranen stelpt!
De jongeling.
Nu ken ik de baan,
Waarlangs,mijn voet zal gaan !
Waar broeders lijden en weenen,
Waar kranken zuchten en stenen,

Engelen.
o Menschen, broeders al te zamen,
Hoe zeer verscheiden ook van namen,
Verzacht elkanders lot
Naar 's Heeren groot gebod
Zalig, die de -ziek2n helpt ;
Zalig, die hun tranen stelpt!
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PATER DAMIAAN.
Recitatief.

Daar zeilde een schip het Westen in,
door wind en vloed en nacht ;
Het voerde een jongen priester mee,
vol hoop en cooed en kracht.
Daar zeilde een schip naar Sandwich heen,
zoo ver van huis en land...
Het anker viel, en Damiaan
betrad het vreemde strand.
Pater Damiaan, biddend.
o Heer,
Aanhoor het dankend lied,
Dat uit mijn harte schiet !
o Heer,
Uw hulp ontbrak mij niet ;
Verlaat mij nimmermeer !
Weezen, mannen en vrouwen.
Over de golven der zeedn
Komt gij ons zoeken, o Vader !
Liefderijk stralen uw oogen,
Als wij een blik op u werpen !
Zeker bemint gij, o Vader,
Allen, die honger verduren,
Allen, die weenen en zuchten,
Allen, die kermen van pijnen!
Zeg ons en leer ons, o Vader,
Wat gij verlangt van uw kinders.
Pater Dan iaan.
De Heer heeft mij gezonden,
Om balsem neer te leggen
Op alle kwets en wonden ;
Om u een woord te zeggen :
Gelooft — bemint — en hoopt!
Recitatief.
Lange jaren wrocht de brave
In het vreemde land.

Kinders, zonder huis en have,
Nam hij bij der hand ;
Zieken, met misvormde leden,
Bood hij lafenis,
Sprekend van het zalig Eden,
Waar seen jammer is ;
Arme lieden riep hij binnen,
Met een milden lach ;
Om een ziel voor God te winnen,.
Bad hij nacht en dag.
Allen minden hem zoo teeder,
Allen reik ten hem de hand ;
Maar nu zonk hij lijdend neder,
In het vreemd, verpeste land.
Pater Damiaan.
Mijn krachten nemen af...
Mijn laatste dagen vlieden...
Ik strompel naar het graf..;
o God ... uw wil... geschiede!...
Engelen.
Geen lijden meer,
o Godgewijde 1
In hooger sfeer
Ontwaakt gij blijde...
Zalig, die de zieken helpt;
Zalig, die hun tranen stelpt 1
Weezen, mannen en vrouwen.
Over de golven der zeeen
Kwam hij ons vaderlijk zoeken.
Liefderijk straalden zijn oogen,
Als wij een bilk op hem wierpen ;
Teeder beminde zijn harte
Allen, die honger verduurden,
Allen, die weenden of zuchtten,
Allen, die kermden van pijnen !
Zal nu een ander ons leeren,
Hoe wij den hemel verdienen?

Lofzang der wereld.
Gods Zoon verliet zijn troon, zoo heerlijk opgeslagen.
Om naar den Golgotha een schandig kruis te dragen ;Zoo ging De Veuster heen, om tusschen zee en rotsen,
In een verpeste lucht, en nood en flood te trotsen.
Gegroet, o christen held, zoo goed en koen te zaam !
De menschheid roemt uw werk, de wereld eert uw naam.
1890.

TH. SEVENS.
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KUNST EN LETTEREN.
Mahomet. — Het treurspel Mahomet van H. DE BORNIER,
-sedert zoo fang aangekondigd, mag in Frankrijk, bij besluit van
den ministerraad, niet vertoond worden.
Het werd in den Correspondant van io April laatstleden
gedrukt (i).
Gij zult hier alles vinden wat u een treurspel met belang
, doet lezen en op de toeschouwers een diepen indruk zou maken;
maar ge zoudt teleurgesteld zijn moest gij u aan de vurige inspraak,
de ingewikkelde en hoogst belangwekkende handeling, de grootsche
bezieling der karakters van de Fille de Roland verwachten.
Het eerste bedrijf speelt in 't huis vaa Khadidja, de eerste
vrouw van Mahomet. — De hoofdman van Mekka, Abou-Becker,
wordt met zijn gevoig in 't huis van Khadidja ten feestmale ontvangen. Onder de dischgenooten vindt ge een Jood, een Christen,
, en heidenen van Arabid;, er wordt gesproken van Mahomet die
daar ook te voorschijn komt en zijne hemelsche zending openbaart.
Terwijl de heidenen met het aanbreken van den dag hunne afgoden
aanbidden, wordt Mahomet door zijnen vriend, den christen Georgios, te vergeefs aangewakkerd om Arabie tot het christendom te
bekeeren. — -Mahomet verwenscht de afgoden en hun tempel
wordt —door den bliksem vernield. — Khadidja, die ziek was, sterft
en Mahomet wordt door zijne stervende vrouw en door Georgios
tegen de vrouwen gewaarschuwd.
In het tweede bedrijf vluchten de Joden your de Mahometanen
in de woestijn. Sofia, eene Joodsche prophetes, blijft om de Joden
te wreken en zit in de puinen van een christen klooster verborgen. Hafsa, vrouw van Mahomet, verwijt den Propheet zijne liefde

(i) Paris Bureaux du Correspondant, Rue de l'Abbaye 14.
Prijs van het lir fr. 2,50.
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voor Ayesha, zijne tweede vrouw. Mahomet spreekt met Safwan,
den gewezen bruidegom van Ayesha, en verneemt van hem dat
hij .aan zijne liefde voor Ayesha heeft verzaakt. Alleenspraak van
Mahomet, die Christus aan het kruis beschouwt en van hem
afgunstig is. — Sofia heeft alles bespeurd : ze komt to voorschijn ;
de Arabidrs willen haar dooden. Mahomet spaart ze en neemt ze
tot huisvrouw.
Het derde bedrijf vertoont ons het huis van Mahomet, die
slaapt en droomt van Safwan en Ayesha. Hafsa komt binnengeslopen en wil den Propheet dooden. Sofia heeft wat beters uitgevonden; zij zal het hert van Mahomet treffen en hem de liefde,
die tusschen Ayesha en Safwan moet bestaan, bekend maken. —
Mahomet, door zijn Broom ontsteld, doet Ayesha roepen en wordt
wederom gerust gesteld. — Er wordt een krijgsraad gehouden :
de Mahometanen zullen ten strijde trekken tegen de christenen, die
met een ontzaglijk leger opkomen. Liefdebetrekkingen tusschen
Safwan en Ayesha : Sofia heeft alles afgeloerd.
Vierde bedrijf. Mahomet keert zegepralend weder. De afgunstige Hafsa en haar broeder Hassan beschuldigen Ayesha voor
Mahomet en gansch het leger. De Propheet hecht geen geloof
aan hunne woorden. Vrijwillige flood van Hassan en Hafsa.
Alleenspraak van Mahomet door afgunst gekwollen. Sofia komt de
beschuldiging van Hafsa bevestigen.
In 't vijfde bedrijf doet Mahomet vergift bereiden, Safwan en
Ayesha roepen. Safwan bekent dat hij Ayesha bemint, maar geen
overspel heeff bedreven. Mahomet wil Safwan het vergift doen
drinken, maar Ayesha komt er tusschen, verwijt Mahomet dat hij
geen groote Propheet is, ver beneden Christus staat en de vrouw
heeft vernederd. Mahomet staat als aan den grond genageld...
Eindelijk komt hij tot een besluit : Abou-Becker wordt tot opvolger
van Mahomet aangesteld ; Mahomet clrinkt zelf den vergiftigden
beker, schenkt aan alien vergiffenis en nadert tot zijne grafstede,
die sedert lang bereid was... Hier is het einde :
(11 se rapproche du tombeau.)
Helas ! de quelque nom que l'avenir me nomme,
Je revais d'etre un Dieu ... C'est assez d'être un homme!
(II arrive au tombeau et y pose la tete au milieu des drapeaux qui le couvrent.)
ABOU- BECKER

Avant que s'ouvre au ciel la porte ou to frappas ,
Prophête, nous voulons baiser tes derniers pas!
(II se jette a genoux, ainsi que la foule, en baisant la trace
de Mahomet.)
Adieu! va faire luire, entre les bleus pilastres
Du firmament, tes. yeux mortels changes en astres!
Qu'en rayons eterneli ton nom y soit ecrit!
Gloire a Dieu! Gloire a toi, Mahomet!
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(La Joule repete le nom de Mahomet en tendant les mains
vers lui.)
MAHOMET (relevant la tete avant d'expirer
et regardant vaguement vers le ciel.)
Jesus-Christ!
Multatuli. — Men twist nog gedurig in Nederland over eene
bijdrage van Dr SWART ABRAHAMSZ, die in 1888 in de Gids verscheen. Men weet dat deze schrijver al de begaafdheden, werken
en • gevaren van MULTATULI door eene zenuwkwaal, met lieflijken
naam neurasthenie geheeten, poogde te verklaren.
Een voorbeeld.
DOUWES DEKKER heeft gemeend dat het postbestier zijne brieven opende. Voor Dr. SWART was dit een verschijnsel van vervolgingswaan.
Welnu, onlangs verscheen het eerste deel der Brieven van
C. BUSKEN HUET. Deze schrijft aan MULTATULI :
«... Het postgeheim words ten aanzien van onze korrespondentie zoo blijkbaar geschonden, althans ik ben zoo weinig
zeker dat het niet geschonden words, dat... » BUSKEN HUET andere
middels van briefwisseling moest gebruiken.
Aldus zullen al de bewijzen van Dr SWART in duigen vallen.

P. Longhaye. — De eerw. pater LONGHAYE heeft eene tweede
uitgave van zijn merkweerdig werk over de letterkunde in 't licht
gezonden. Hij houdt rekening van de werken, die sedert de eerste
uitgaaf zijner THorie des belles-Lettres verschenen zijn en ontwikkelt het onderwerp, door de volgende duidelijke benaming
weergegeven
time et les choses dans la parole.
Muurschildering. — E. H. GABRIEL VAN DEN GHEYN, die als
oudheidkenner reeds eenen naam verworven heeft en zich bijzondeilijk op het vak der muurschildering toelegt, heeft in de belangrijke Dietsche Warande, nrs 1 en 2 van dit jaar, een schoonen
dietschen opstel over het schilderen der kerken geschreven. Leest
het slot, dat luidt als volgt : « De meeste zorg der middeleeuwsche
kunstenaren is : het schijnbeeld te vermijden, en aan de muren
hun aanzien van platte en doffe oppervlakten te behouden. Daarbij
komt dat zij in al hunne fresco's meer naar eene getrouwe uitdrukking van het gevoel en eene kioderlijke en keurige uitvoering
der figuren, dan naar eene volmaakte wedergeving der natuur
streven... De kleinste bijzonderheid werd met dezelfdê zorg geschilderd als de bijzonderste « personnage » en ontving evenveel licht,
zegt Violet-le-duc... Ziedaar waarom wij nooit zullen ophouden de
schilders dan te wakkeren, de kostelijke overblijfsels, die door het
toeval in Belgie hier en daar ontdekt worden, te verzamelen. Niet
dat wij deze schilderingen onder alle opzichten als volmaakt
beschouwen; maar enkel omdat zij, volgens ons, het best aan d e
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ware grondbeginselen der ku nst beantwoorden. Zij zijn ook geroepen
om een schat van •odellen en eene bron van denkbeelden te
worden. In een woord : daar is de eenige en onveranderlijke regel
der kerkelijke a polychromie » te vinden. »
L. Gautier. — L. GAUTIER heeft, zonder het te weten, veel
in Vlaanderen medegeholpen om de gedachten der jeugd in een
goeden zin te wijzigen. 't Waren de vlaamschgezinde studenten
die liefst zijne werken lazes en de verschijning van eene nieuwe
verzameling portretten was eene blijde gebeurtenis in de weetgierige . en letterminnende collegewereld. Of de zaken nu nog
alzoo staan, weten wij niet : toch . kunnen wij onze jeugdige
lezers een nieuw werk bekend maken, te weten : Portraits du
17e siecle. Het verscheen bij Didier-Perrin te Parijs ten prijze
van 3,59. De 17e eeuw : Bossuet, Fenelon, La Fontaine, Boileau
,enz. beoordeeld door L. GAUTIER, dat is hoogst belangwekkend.
Onze Letterkunde in de Zestiende Eeuw. — In eene geleerde
bijdrage ontleedt en beoordeelt P. ALBERDINGK THIJM bet merkweerdig werk van Dr KALFF : Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde in de Testiende eeuw. Wij mogen besluiten dat Dr KALFF
met veel onpartijdigheid en bevoegdheid, de hervorming, de herboorte, onze letteren van die tijden heeft besproken (Dietsche
Warande '90 n o 3).
Benoit en Huberti. — Leest wat het Engelsch geleerd weekblad the Academy mededeelt nopens onze Vlaamsche kunstenaars
te Londen. Wij laten de beoordeeling onvertaald om ze in niets
te schenden :
« As a rule, music written in connexion with the stage suffers
when torn from its surroundings ; and it is highly probable that
these movements are not placed in the most favourable light on
the concert platform. But as they were given with the composer's
sanction, and indeed under his direction, his work may be judged
from an abstract point of view. M. BENOIT is a musician whose
spirit has been stirred within him by the brilliant orchestration
of BERLIOZ and by the powerful musicdramas of WAGNER. Fine
sounds, however, do not make find music; and form, unless
quickened by genius, is meaningless, M. BENOIT ' S intentions areof the best, but his discernment does not keep pace with his
diseres. In the « Charlotte Corday' suite, one meets with passages of merit, but the interest is not sustained. Indeed, the cornposer ach i eves success in inverse ratio to his efforts; hence the
simple « Idyll » and the - « Ball » scene are more satisfactory
than the Overture and the Finale, which are meant to be dramatic, but are only melodramatic. The programme included songs
by M. HUBERTI, another Belgian composer. « Le Minnezanger »
has a picturesque orchestral accompaniment; but two other songs
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proved, in spite of some good ideas, exaggerated in sentiment. »
(nr van 5 April 1890).
Sainte-Beuve. — Wie heeft SAINTE-BEUVE als oordeelkundige
niet bewonderd en gesmaakt?
In de aflevering van Maart, ' van het Magasin litterazre, staat
er van den man een beeld of conterfeitsel geteekend, dat niet al
te vleiend is.
Wat peist SAINTE-BEUVE van de letterkundige keuring? Hij
heeft het zelf getuigd : « Zij bestaat hierin, alles te zeggen dat
ons te binnen komt : zij bestaat in niets antlers. »
De gebroeders DE GONCOURT getuigen van SAINTE- BEUVE, hunnen
vriend :
« Als ik SAINTE-BEUVE met zijne korte zinsneden eenen doode
boor aanraken, schijnt het mij de mieren te zien, die op een
lijk vallen : een roemrijKe naam is in tien minuten kant eri klaar
gemaakt en er blijft van den vermaarden beer niets over dan een
geraamte! »
Cicero. — Bij Brill, te Leiden, en Peeters, te Leuven, heeft
EM. SPANOGHE een zeer geprezen werk uitgegeven ter keuring van
den tekst van Cicero : Emendationes Tulliance.
Guffens en Swerts. — MAX ROOSES schreef in de Vlaamsche
School bl. 71 en volgende eene schoone bijdrage over de twee
vermaarde Vlaamsche schilders : GODFRIED GUFFENS en JAN SWERTS.
(c GUFFENS en SWERTS hebben zich de Duit S''che meesters tot
model gekozen ; uit eigen aafd en door de studie dezer voorgangers is hunne schildering doordrongen van spiritualism; het lichaam
en de draperijen blijven immer een snort van abstractie, de geest
en dezes uitingen door gelaat, gebaarden, houding blijven overheerschend. Op die wijze worth elke daad geidealiseerd en draagt
den stempel harer moreele beteekenis. Het algemeen schoone, het
veredelende en verhevene treedt op den voorgrond, de wanklanken worden tot zwijgen gebracht of worden dissonanten, die de
hekoorlijkheid der algemeene harmonie verhoogen. »
Zola. — ZoLA munt uit in de Pedanterie des SchmittTes : hij
beeft wederom 400 bladzijden met beschrijvingen van moorden
en ontuchtigheid beklad, en hij beet dat : la Bete humaine. De
akelige gebeurtenissen vallen voor op den spoorweg van Parijs
Haar Haver. ZOLA stapt over alle regels en wentelt wetens en
willens in het slijk. 't Is een groote, maar een slordige dichter,
die alles in 't zwart ziet en enkel afschuwelijke en monsterachtige
Bingen gadeslaat en schildert.
WETENSCHAPPEN.
Tacitus. — De zucht om als onecht te verklaren wat door
iedereen words aangenomen en geprezen, is nog niet voldaan :
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menige verlichte en vooruitstrevende -oordeelkundige spot met
onze eenvoudigheid omdat wij het bestaan van SHAKESPEARE aanveerden .
TACITUS spreekt in 't 15 e bock zijner Annales van de kerkvervolging van Nero : dat is een schelmstuk dat hij zal uitboeten
bij de groote geleerden der 19 e eeuw.
TACITUS heeft deze weergalooze meesterstukken in die gespierde
taal niet gebeiteld.
TACITUS heeft nooit een woord geschreven.
't Is POGGIO BRACCIOLINI, die in de 15 e eeuw de handschriften
van TACITUS heeft gemaakt en naar het voorbeeld van oude handvesten nagebootst.
Twijfelt gij een oogenblik, leest het bewijs bij HOCHART : .de
Tauthenticzte des _Annales et des Histoires de Tacite, Parijs, ,1890.
Jammer is 't voor HOCHART ' S stelsel, dat men gemakkelijk,
nagemaakte handschriften uit oude en echte kan erkennen, en dat
deze van TACITUS van dit laatste slag zijn.
De Nederlandsche Spectator, die de zaak in 't lang en 't breed
bespreekt, drukt deze schoone getuigenis
« Doch erger is het... dat HOCHART... tracht te bewijzen
hoe weinig de geestelijkheid voor de instandhouding der classieke
letterkunde zou hebben gedaan, en zich Iaat verleiden tot de
grofste onbillijkheid ten opzichte van de onschatbare diensten door
de middeleeuwsche kloosters aan de wetenschap beNN ezen. Het
wordt werkelijk hoog tijd, dat zulke verkeerde voorstellingen
voor goed onmogelijk worden, en men in plaats van zich over
inepti monachi vroolijk te maken, Never erkent hoeveel reden tot
dankbaarheid men jegens die vlijtige, en volstrekt niet altijd
onkundige librarii heett, die ons zulke schatten hebben bewaard.
Om dit te erkennen is waarlijk Beene groote kennis van het
geesteliik leven dier dagen noodig. Men neme slechts de uitgebreide, en toch nog nit den aard der zaak zoo onvolledige lijst
van middeleeuwsche bibliotheekscatalogi ter hand, welke GUSTAV
BECKER heett uitgegeven, om or.middelijk tot beter inzicht te
komen, en te begrijpen, dat onze wetenschap zeer groote verplichtingen heeft aan die centra van beschaving en geleerdheid. a (N r van 7 Juni 1890.)
Oude Almanakken. — Dr OSKAR SOMMER zal eene nieuwe
uitgaaf bezorgen van den ouden almanak : The kalendar of
Shepheardes.
.
Deze oude almanak in Engelsch-Schotsch-Gallische taal opgesteld, werd voor de eerste maal in i5o3 te Parijs gedrukt.
Deze uitgaaf werd in 1812 voor 4650 fr. verkocht.
De oudste Fransche uitgaaf dagteekent van 1493 .en verscheen
onder de hoofding : Compost et Kalendrier des Bergiers.
Wie geeft er bescheed over de Vlaamsche schapersalmanakken?
.Weet Biekoif daar iets af?
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Fransche blaai. — De Fransche tijdschriften en de Fransche
bladen gaven over tijd eenen opstel over den eeredienst aan het
kruis bewezen vOor de komst van Christus.
ANSAULT had in alle landen en bij alle heidensche volkeren
de vereering van het kruis als een teekeu van zaligheid ontdekt.
Mgr DE HARLEZ heeft in korte bladzijden bewezen dat ANSAULT
overal in strijd ,is met de wetenschap en dat hij vele teekens
als kruisen aanzien en beschreven heeft, waar er geen spoor van
kruis te vinden is.
ANSAULT was o. a. bij REVILLOUT gegaan in den Louvre,
en daar op den , merkweerdigen steen van Rosette zag hij den
naam TCTOAE V.C60 4 gunTip weergegeven door Ptolemeus t.
Ge kunt denken hoe hij in geestdrift losbarst. Wat schitterend
bewijs ! De naam : zaligmaker, verbeeld door een kruis 1...
Eilaas !...
ANSAULT was door zijnen geestdrift zooda.,ig bedwelmd dat
hij niet onderzocht heeft dat dit kruis in de taal der Egyptische bediedteekens i° een hamer is en niet een kruis, 2 () dat
het niet Taligmaker, maar verbrifTelaar, wreker beteekent.
De Grieksche naam crtorrip was een heilige naam en de Egyptenaars
hebben dien gewijden naam door een anderen gewijden naam
hunner taal overgezet. (Miscellanees, n° 2.)
jaarboek. — Er bestaat eene b !klagensweerdige gewoonte
onder de Vlamingen uitsluitelijk, wat wetenschap aangaat, Fransche
boeken te koopen.
Koopt Noordnederlandsche zoolang er bij ons geese Dietsche
werken verschijnen : die gading hebben kunuen in 't Noorden
zeer schoone en welopgestelde boeken verkrijgen over natuurkunde.
Wij hebben 't ondervonden : wij hebben een uitmuntend
werk over electricitei-t of barnsteenkracht gekocht : een Vlaamsche
ambachtsman leest en bezigt het op zijn gemak : tot dan toe
was hij belet dat vak te onderzoeken, tot hetwelk hij door zijne
liefhebberij getrokken was.
En nog, eer wij Fransche werken koopen, zouden wij ons
Engelsche en Duitsche moeten verschaffen om door de kennis
der Germaansche vakwoorden de zaak onzer ' Dietsche wetenschappelijke taal te bevorderen.
Bij Herder, te Freiburg, komt er jaarlijks een nuttig werk uit,
te weten : Jahrbuch der Naturwissenschaften. Het doet den jaarlijkschen voortgang kennen in al de natuurlijke wetenschappen .
De kaart van Peutinger. — D' KONRAD MILLER van Stuttgart
heeft bij Maier te Ravensburg, ten prijze van zes Mark, de kaart
van Peutinger uitgegeven. 't Is eene gelijkende, gekleurde afprent,
op de twee derde der wezenlijke grootte, vergezeld van een boek,
geschted- en oudheidskundigen uitleg der beroemde wereldkaart
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der We eeuw. Bericht aan de Vlaamsche liefhebbers van geschiedenis.
(Museon, n° 2.)
Een Codex. — Een Grieksche rechter te Cyprus, de heer
ontdekte over eenige jaren, in eene boekenzaal te
Damascus, een uncialen Codex van den Bijbel en den Herder
van Hermas. Thans is het handschrift verdwenen. Verging het,
slachtoffer van de dweepzucht der Turken ?
PAPADOPULOS,

Boekdrukkunst. -- 't Is genoeg geweten dat de priesters
altijd de hevigste vijanden geweest zijn van vootuitgang en wetenschap!
Zoo hebben zij in den beginne de boekdrukkunst bestreden
.•.• met zonderlinge wapens!
Zij hebben in alle landen als de eerste boekprenters uitgemunt
en de onpartijdige geschiedenis bevestigt met een feestschrift van
het jubelvieren der Hoogeschool van Heidelberg : « Het is eene
valsche bewering, waarvan de uitvinding aan Erasmus en zijne
aanhangers moet worden toegeschreven, dat de ordensgeestelijkheid
de gezworen vijand van alle uitbreiding der wetenschap door de
drukkunst was. »
FR. FALK doet in de l e en 2e aft der geleerde Dietsche Warande
een groat getal priesters en paters kennen, die voor' 152o als boekdrukkers werkzaam waren. In eene bijlage van den kundigen
EDW. VAN EVEN lezen wij « Reeds voor 145o werd er 1n Belgie
gedrukt op platen in hout, metaal of steen. Eene oorkonde, door
ons ontdekt, in de archieven der Priorij van Onze Lieve VrouweTroon, welke vroeger in de nabijheid van Grobbendonk bestond,
laat hieromtrent geen twijfel over. »
Hoogescholen. — Het werk van L. LEGER, Histoire de l' A utricheHongrie is niet zonder belang voor ons, omdat het den taalstrijd
van kleine volksstammen afschildert. Het Tjeeksch, dat in 't begin
van deze eeuw bijna Litgestolven was, dat DOBROWSKY, de stichter
der Slavische philologie, ook Mood achtte, heeft nu zijn Hoogeschool.
Te Agram bloeit de Croatische Universiteit. De Polakken zelven,
de zoo vervolgde Polakken, hebben hunne Poolsche Hoogeschool
te Krakau.
De Vlamingen staan gelijk met de Ieren : gelijk dezen met eenen
leerstoel van Ierlandsch te Dublin gepaaid worden, zoo ook verkrijgen de Vlamingen eenige arme Vlaamsche leergangen.... met
meer moeite nog dan de lezen.
Brugge. — Bij Gartner, te Berlijn, ten prijze van 3 M. 6o Pf.
verscheen het volgend werk van W. STEIN Die Genossenschaft
der Deutschen Kaufleute Brugge in Flandern. Bericht aan de
Vlaamsche oudheidkenners.
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Stamgenooten in den Vreemde. — De afdeeling van Ceylon
der Royal Asiatic Society gaf onlangs Naar boekdeel X, n° 35
uit. Het bevat de inneming van Trincomalee door de Nederlanders in 1639, en geeft de beschrijving van Ceylon door een
Vlaamschen geneesheer in 1687-89.
Natuurkunde. — Leest in de Rev. des Quest. Scientifiques
van s 20 April laatsleden eene prachtige bijdrage van FOLIE over
den Duitschen natuurkenner CLAUSIUS. Daarin wordt er getoond
hoe de wetten der warmte, gesteund op ondervinding en cijfers,
bewijzen dat de wereld eens begonnen heeft en dat hij ook noodzakelijk moet eindigen.
Troja. — Wij houden er aan onze lezers in te lichten wegens
den twist tusschen SCHLIEMANN en BOTTICHER.
Hoe staan de zaken nu ?
Uit eene bijdrage der Kunst Kronik, een Duitsch blad,
blijkt het dat er in Duitschland eene samenzwering bestond om
BOTTICHER den mond te stoppen.
In geen enkel wetenschappelijk blad kon hij een plaatsken
vinden om zijn stelsel uit te leggen em tegen laffe beschuldigingen
en vuige lastertaal op te komen.
SCHLIEMANN ging zegepralen bij gebrek aan ernstig wetenschappelijk onderzoek.
't Is een geluk dat BOTTICHER in het Musóon van Leuven
vrij en vrank zijne stem heeft mogen verheffen.
Zijn er twee vraagstukken in 't spel? Heeft SCHLIEMANN de
teekeningen zijner vondsten vervalscht ? Heeft SCHLIEMANN steden
of doodenheuvels blootgeleid?
\Vat het eerste betrett, de verdedigers van SCHLIEMANN beweren
daL hij zijne plannen niet vervalscht heeft. Van zijnen kant' zal
BOTTICHER in 't kort een vlugschrift uitgeven om bekend te maken
wat er te Hissarlik eigenlijk gebeurd is.
Wat het tweede belangt, de verdedigers van SCHLIEMANN houden
natuurlijk staan dat hij de puinhoopen eener stad ontdekt heeft.
Zij bevestigen dat er geen spoor van vuur of asch te vinden is
geweest. Maar SCHLIEMANN zelf heeft geschreven dat verschillige
vaten wine asch inhielden, van verbrande beenderen voortkomend
zoodat SCHLIEMANN en zijne partijgangers elkander tegenspreken.
(Museon go, n° 3.)
SPRAAKWETENSCHAP.
Etrurisch. — Wat heeft men al niet gezweet om het Etrurisch
t'huis te wijzen'? Verleden jaar beweerde DR. DANIEL BRINTON,
hoogleeraar te Pensylvania, dat de Etruriers met de volksstammen
van Libya verwant waren. Zijn stelsel werd niet aanveerd. Nu
heeft hij eene voordracht laten drukken, waarin hij laat verstaan
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dat de Etruriers wel zouden kunnen in Italie aangeland zijn als
de Libyers in Egypte onder Menetaph II, 't jaar 13oo voor
Christus, verslagen werden. Hij vergelijkt de eigennamen die in
Etrurie en Libye bewaard zijn. In twee sponden drukt hij de
lijst van Libysche' mansnamen, die in den Johannis van CORIPPUS
staan, en daarnevens de Etrurische mansnamen van CORSSEN.
Een voorbeeld van vergelijking : Het ' woord clan van de
Etrurische grafschriften wordt door Toon vertaald : het komt van
kel-an. Nu, in Libye kel beteekent huishoud, deTe die onder d2Telfde
tent wonen. Daarom moet het Etrurisch woord clan vertaald worden
als volgt : van de famine van...
In de Academy van 26 April 'go wordt al het bovenstaande
door ROBERT BROWN weerleid.
Waver. — De beteekenis van Waver, waveren is water, waterers
zegt de Navorscher n° 4 , 'go, bl. 210.
De volgende plaatsen zouden hunne benaming aan dat woord
ontleenen : Op der Waver te Utrecht in 1343, Waveren wijk van
Amsterdam, Wavre in Brabant, Wavremont in Namen, enz.
De Navorscher geeft geen bewijs van zijn gezegde : wie weet
er nader bescheed over dat woord ?
Kenden wij het woord waver, het ware gemakkelijk de woorden :
ga yer, gavers uit te leggen, aangezien g = w een gekende en
gemakkelijke stafwissel is.
Du Cange. — Het Latijnsch Glossarium van Du CANGE is volledig
en bij Welter te Parijs ten prijze van 8o fr. verkrijgbaar.
Het Grieksch Glossarium wordt ook heruitgegeven : de eerste
aflevering is bij KObner te Breslau ten prijze van 9 M. , 6o Pf.
verschenen .
Zuidnederlandsche Taal- en Letterkundige Wetenschap.
— De hoer WILLEM DE VREESE schreef in de 2 e en 3e afl. van
het Nederlandsch Museum (189o) eene bijdrage, waarin hij de
grondbeginselen doet kennen, waarop de beoefenaar onzer middeleeuwsche letterkunde moet voortgaan. Wij deelen geheel en
gansch in zijne meening. 't Is jammer nochtans dat die grondbeginselen in ons land nog moeten onderwezen worden, en dat
wij zoo bitter weinig opstellen over bijzondere punten te lezen
krijgen.
Dietsche yak- en kunstwoorden. — De Vlaamsche Academie
heeft het inzicht, voor ieder y ak, dat is voor ieder ambacht, voor
ieder beroep, voor iedere wetenschap en elken tak daarvan, eerst
eene atzonderlijke lijst van woorden uit te geven.
Later, wanneer al de bronnen zouden verzameld zijn, ware
het gemakkelijk het Algemeen Kunst- en Vakwoordenboek op te
stellen.
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Voor ieder woord zal men het volgende opgeven
1° de beteekenis, desnoods door goed gekozene voorbeelden
toegelicht of opgeluisterd ;
2° de afleiding ;
3° de plaatsen, waar het in gebruik is ;
4° de synoniemen, met opgave van de streken, waar men ze
bezigt ;
5° indien het een provincialisrne geldt, de algemeene geijkte
Nederlandsche uitdrukking ;
6° de Hoogduitsche, Engelsche, Fransche of Latijnsche gelijkwaardige benamingen.
Afteidkunde. — WHARTON, van de Hoogeschool van Oxford,
liet een opstel drukken Latin consonant Laws. 't Is met zijn
« Latin Vocalism » en « Loan-Words in Latin » de voorbereiding
van zijn werk Etyma Latina dat onder druk is,
In dit opstel is WHARTON enkel bezig met de bijzonderheden, die BRUGMANN in zijnen Grundriss niet genoeg heeft toegelicht : waar versche gedachten te pas komen, waar BRUGMANN te
haastig in de stelsels van andere taalgeleerden gedeeld heeft, en
vooral waar hij te weinig rekening van de gouwspraken heeft
gehouden.
Goede hemel 1 waar gaan wij naar toe ? Het classicism zeif
is besmet met taalparticularisterij!! ... Van al de Latijnsche schrijvers was Caesar alleen te Rome geboren.
Als voorbeeld zijner navorschingen gelde het volgende igitur
beteekent : het is bijgevoegd, en staat voor *jigitur van *jugitur,
eene aoristgedaante van jungitur.
Pehlevi. — In het Babylonian and Oriental Record verscheen
eene bijdrage van Mgr de H ARLEZ over den oorsprong en den
card van het Pehlevi.
Bortoensch. — Voor de beoefenaars der Keltische taalkunde
melden wij het verschijnen der Chrestomathie Bretonne van Prof.
LOTH, te Rennes. Zij bevat Bortoensch, Welsch en Cornisch en
geeft vooral voorbeelden van oud-, middel- en nieuwbortoensch.
Zij sluit met een woordenboek.
Zuiverheid van Taal. — Wij lezen in den Nederlandschen
Spectator van 14 Juni laatstleden
4 Een goed woord werd op den i6 April jl. in de Vlaamsche
Academie voor taal en letterkunde gesproken door den Gentschen
rechter M V Julius Obrie. Hij had het over zuiverheid van taal en
hetgeen hij daarover voorlas en later drukken deed, is inderdaad
zuiver geschreven... Hij gispt zijn Zuidnederlandsche landgenooten
over hun gedacht voor gedachten, uitsluitelijk voor uitsluitend ;
over hun Ietterlijk vertalen uit het Fransch, zoo dat zij gewagen
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van : hij was van de eersten die, hij begat rich terstond, voor
1zij ging of hij reed. Deze onzuiverheden worden vooral geweten
aan den invloed van het verfranschte middelbaar onderwijs. Evenzeer
echter, en met nog meer r?,cht, spot M r Obrie met den Noordnederlandschen gemeenteraad, weiks meerderheid abattoir b oven
slachtplaats verkoos... D
Dierennamen. — De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle' drukt het volgende :
« Onlangs werd in den Navorscher, door Roos die, thans te
Kales verblijft, bepaalden uitleg gevraagd wegens de eigenzelvigheid van sommige vogelen, die op eene zelfde plaats onderscheiden
benamingen dragen, bijzooverre dat de vogelkweekers zelven de
eene soort met de andere verwarren. In het Belfort van April
werd deswegen eenige opheldering gegeven, onder het uiten van
den wensch dat de heer SAMYN eens de dierkundige benamingen
in Vlaanderen zou gelieven na te sporen. Die wensch zal Been
zoogezegd « vrome » blijv(tn; want deze ievervolle geleerde heeft
reeds een plan daartoe ontworpen. Mochten wij aidra zijn Bock
der Dierennamen naast zijn Kruidwoordenboek in ons rek bezitteh. »
Taalkundige werken. — Verschenen :
Bij Meijer te Leeuwarden, ten prijze van fl. 5 : Altostfriesische Grammatik, van W. L. VAN HELTEN.
Bij Trabner te Strassburg, ten prijze van 6 M. : Grundlagen
des neuhochdeutschen Lautsystems, van K. BAHDER .
Bij SchOningh te Paderborn, ten prijze van 2 M. de aflevering :
Lateinisch-Romanisches Wörterbuch, door GUSTAV KORTING.
Bij Fock te Leipzig, ten prijze van i M. 20 Pf : Imperativische Wortbildungen im Niederdeutschen, door R. WOSSIDLO.
Bij Vandenhoeck te Gottingen, ten prijze van 4 M.: Zur
Entwicklungsgeschichte des indogermanischen Verbalbaus, do:: r
H. D. MULLER.
Bij Kegan Paul te Londen, ten prijze van 9 Sh. : Introduction to the Science of Language, door A. H. SAYCE.
Bij Fock te Leipzig, ten prijze van i M. : Die reduplicierten
Praterita in den Germanischen Sprachen, door R. E. OTTMANN.
Bij Welter to Parijs, ten prijze van 20 fr. het deel : Grammaire des Langues Romanes, door W. MEYER, vertaald door
E. RABIET. Het l e der 3 deelen is verschenen.
Bij Hirzel te Leipzig, ten prijze van 7 M. het 5 e deel der
Morphologzsche Untersuchangen auf dem Gebief e der Indo Germanischen Sprachen, door OSTHOFF en BRUGMANN .
S. P.

Triomfe! Triomfe !
RIOMFE! triomfe ! de slag is gewonnen !
Gods vijanden hoopten haast, hoe onbezonnen!
Zijn Name te roep en uit Vlaanderens grond;
Het was reeds geslotefi het duivelsch verbond :
Zij zouden het kind zijne reinheid ontrukken,
Den priester des Heeren als slave doen bukken,
Den christenen Vlaming, zijn godsdienst getrouw,
Met schande beladen, met smaad en met rouw!
Wij smeekten de hoofden teri gronde gebogen,
En 't vurig gebed is ten Hemel gevlogen,
Want vast staat des Vlamings betrouwen op God.
Ook weet hij dat strijden op aarde is zijn lot :
Zoo is 't dat hij heeft, onversaagd, onverschrokken,
Het moedige zweerd uit de scheede getrokken!
Daar stond voor hem 't vijandlijk leger geschaard
In dichte geleedren — loch kalm en lndaard
Liet hij ze maar roepen en tieren en razen,
En voor het gevecht voile zege reeds blazen;
Hij wist immers wel, dat dit ijdel geschreeuw
Het brieschen niet was van den machtigen leeuw,
Maar 't hatend gebas op de Kerke des Heeren.
Ook zullen zij God noch ons Vlaandren onteeren !
De Gentenaars stormen, het harte vol moed
En de oogen ten Hemel, den vijand, die woedt,
In 't wezen... En schandlijk uiteen is geslagen
De roeklooze, die in zijn waan het dorst wagen
Den Vlaming en God te overladen met boon!
Daar ligt hij betaald met rechtveerdigen loon!
o Dappere Gentnaars! gij zijt ewer Vaadren
Nog weerdig ! nog stroomt, ja, hun bloed door uw aadren!
Uw broeders bewondren lien edelen moed,
En zenden hun dank u en hertlijken groet;
Zij willen met u ook voor Vlaanderen strijden
Om 't eeuwig van smet en van schand te bevrijden!
Nu, rust op uw lauwren in vrede en genot.
Triomfe! nog eenmaai, en eere zij God!
Leuven,
X, S. J.
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Het Socialisme. Voordracht gehouden door MGR. RUTTEN,
huiselijk prelaat van Z. H., vicaris generaal van Zijne Hoogiv.
den Bisschop van Luik, op 23 April 1890 te Antwerpen, in de
Katholieke Werkmansvereeniging « Vrede ». Antwerpen, H. en L.
Kennes, 189o, 8°.
De thans door den druk verspreide voordracht van Mgr.
Rutten, die te Antwerpen eenen buite lgewonen bijval heeft gehad,
is lijnrecht gericht tegen het Socialisme. Deze leer is beschouwd
als eene dwaling van onzen tijd, hoegenaamd niet vereenigbaar met
den Roomschen godsdienst. Het Socialisme, immers, loochent en
bestrijdt het recht van eigendom, hetwelk, volgens Gods gebod, door
het Christendom wordt erkend. Van een christelijk socialisme kan
er dus geene sprake zijn.
Wat groot gevaar de nieuwe leer voor de sarnenleving oplevert,
wordt door den geleerden Schrijver klaar aangetoond. Het Socialisme
richt zich tot de menigte, welke zijne stelsels gemakkelijk begrijpt
en deze lichtelijk van het hoofd naar het hart laat gaan. Licht valt
het, de menigte te misleiden door voorspiegeling van bezit en
genoegens, welke, zonder geweld, nooit haar aandeel op de wereld
kunnen worden ; dit betoont de Schrijver door aanhaling van hetgeen,,
een viertal jaren geleden, te Luik geschiedde, wanneer het door
Socialisten opgeruide yolk naar de huizen der rijken vloog, deze
verwoestte en plunderde.
Het Liberalisme is de varier van het Socialisme. Reeds eene
eeuw zegt het tot het yolk « gij zijt de Macht, het Gezag, het
Recht »... Deze taal is niet moeilijk om begrijpen ; het yolk, ja,
is de meerderheid, dus de meerderheid kan de Wet stellen. Wat
wonder, dat zij de haar voorgehouden leerstelsels goedkeurt, en
deze, op hare manier, tracht in uitwerking te brengen? Bovendien,
het Liberalismus gaf zelf, meer dan Bens, het voorbeeld van rechtsverkrachting, geweldigen opstand tegen het gevestigde gezag en
tegen de wetten, aanslag tegen het wettig eigendom der Kerk.
Ons yolk is te alien tijde rechtzinnig verkieefd geweest aan
vorst en wet, aan vrijheid en orde. Hoe komt het, dat een
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gedeelte er van op den dwaalweg , geraakt en aanhanger geworden
is van de verfoeilijke leerstelsels, welke niets anders beoogen dan
omverwerping des gezags, radicale hervorming der maatschappij?
Het Liberalisme, gesproten uit de Fransche revolutie, dus eene
uitheemsche vrucht, bracht dit te weeg. Door zijne schriften trok
het den behoeftige uit de Kerk, leerde hem den priester verachten en haten, ja, God zelf loochenen... 'Vat is er niet al te verwachten van eene samenleving, die geene hoogere wet erkent dan
die des menschen, die geen geloof hecht aan straf of vergelding
na het aardsche leven, die den met rede en verstand begaafden
mensch doet afstammen van het beest, die de ziel nietig en flood
verklaart evenzeer als het stoffelijk omhulsel? Aldus heeft het
Liberalisme het verstand en. de ziel ontaard en bedorven, tot
zoo verre dat de nlenigte niet meer achteruit wijkt voor het
plegen van gruwelijke misdaden.
Na vervolgens eenen blik te hebben geworpen op de macht
der Socialisten, vooral in Duitschlani, waar die macht een bestendig
gevaar voor den Staat oplevert, onderzoekt de Schrijver welke
middelen er kunnen aangewend worden om het Socialisme met
vrucht te bekampen.
De redding (zegt Mgr Rutten), ligt niet, zooals enkelen meencn,
in de handed van den Staat ; ook niet in eene meerdere verspreiding van het onderwijs, minder nog in geweldige onderdrukking :
Socialisten kan men neerschieten,' maar niet het Socialisme ; —
neen, alleen de godsdienst is bij machte om weerstand te bieden aan
den rijzenden stroom, om het gevaarlijke monster te vellen. Christelijke
broederliefde van den- kant der rijken, toetreding tot de mindere
klassen, demping der klove, welke de Fransche revolutie tusschen
beiden heeft gemaakt ; wijze, rechtvaardige wetten, gewetensvol
toegepast — ziedaar den weg welke te volgen _is om de geschokte
orde, het verlorene betrouwen, de liefde tusschen grooten en
kleinen te herstellen.
Mgr Rutten predikt derhalve den terugkeer aan tot bet voorvaderlijk geloof, tot de oude Vlaarnsche zeden. Christclijk onderwijs voor de jeugd, bescherming der jonkbeid, en ja, van den
rijperen leeftijd, het familieleven — door deze middelen zal het
does stellig worden getroffen.
Het werk van Mgr Rutten verschijnt te goeder ure. Het gevaar
is groot, geene poging om de gemoederen tot bedaren, de afge.
dwaalden in het rechte spoor terug te brengen, mag verzuimd
worden. — Zou er geene mogelijkheid zijn de schoone voordracht
van den edeldenkenden priester op een honderduizendtal exema
plaren, in de beide talen, over het geheele land te verspreiden ?
Zulke eer verdient het schrift ten voile, ja! zulke welling vordert
de toestand.
Ten slotte eene bemerking : elken dag heeft het yolk een
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socialistisch blad aan i cent, in de hand, in Vlaanderen evenals
in het Walenland en — deze bladen worden gretig gelezen, het
venijn mist zijne werking niet. Daarentegen — het yolk vindt
geene schriften, welke de drogredenen van de socialisten weerlegt.
Gij, Heeren, die het gezag in handen hebt, en niet enkel zedelijk
verantwoordelijk zijt voor hetgeen gij doet, maar ook, voor hetgeen
denkt er aan. Het is nog tijd, eerlang zou
gij veronachtzaamt
D.
het kunnen te laat zijn !
Drie Zustertalen, Vlaamsch, Latijn en Grieksch, of Regels
voor vergelijkende taalstudie op het gebied der Nederlandsche, Latijnsche en Grieksche talen, door J. PASCO, oud-leeraar van klassieke
Prijs : 3 fr. Leuven, Drukkerij Lefever.
talen. Een boekdeel in-8 0 .
« Het is heden niet genoegzaam bewezen, dat de Latijnsche
en de Grieksche talen van den eenen kant, en al de Europeaansche
levende talen, van den anderen kant, zeer nauw met elkander verwant zijn, en dat die verwantschap op vaste regels is gesteund.
« De schrijver van dit werk heeft getracht, zoo nauwkeurig
mogelijk, de bijzonderste regels op te geven voor eene vergelijkende studie tusschen Vlaamsch, Latijn en Grieksch.
« Om zijne regels te staven, geeft hij altoos menigvuldige voorbeelden ; zoodanig dat er bijna Been stamwoord is in de zoo rijke
vlaamsche taal, of men zal in dit boek zijne latijnsche en grieksche
tegenhangers vinden. »
Tot zooverre het zakelijke van het prospectus, ziehier nu
eenige aanmerkingen
Goede lezer, die ook wel soms de vlaamsche pen hanteert,
ge krijgt een opstel ter keuring : Het Sanskrietsch, het Umbrisch
en het Deensch drie zustertalen ; zoudt ge niet genegen zijn om
den opstel ter zijde te schuiven en te zeggen : men vergelijkt
geene arische talen, die' in hetzelfde lid niet verwant zijn.
Wij waren ook gedreven om het werk van T. Pasco niet te
lezen, maar 't kwam ons te binnen dat de schrijver ons heel
vriendelijk hadde kunnen vermanen dat zijn arbeid bestemd was
niet voor dezen die den voortgang der taalwetenschap betrachten,
niet voor dezen, die de taalstudie als wetenschap beoefenen, maar voor
dezen die in het middelbaar onderwijs werkzaam zijn, voor dezen
die de jeugd, met zooveel iever en nooit volprezen verduldigheid,
de drie talen ten leerstoele der latijnsche scholen onderwijzen.
Het vermaan van J . Pasco kan ons wel nog niet geheel en
gansch gerust stellen. 't Betaamt in de woordenboeken, tusschen
haakjes de woorden van denzelfden wortel, in de verwante talen,
aan te duiden. 't Betaamt in de spraakkunst eener taal de geschiedenis der spraakverschijnsels te vermelden, en de valsche regels
van den ouden slenter door de nieuw ontdekte taalwetten te vervangen. Betaamt het nog verder te gaan, en eigenlijke handboeken
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van taalvveterischap voor het middelbaar onderwijs op te stellen?
Wij denken dat de tijd daartoe nog niet gekomen is, en dat de
spraakwetenschap veel te moeilijk is, en nog te veel van leering
en stelsels verwisselt en verwandelt om in de middelbare scholen
onderwezen te worden.
Het is dus onmogelijk, de eischen der wetenschap te vol.
doen en terzelfder tijde voor de jeugd vatbaar te blijven. 'Us ook
zonderling het Vlaamsch met het Grieksch en het Latijn te vergelijken : wilde schrijver eene Germaansche taal onderzoeken, hij
moest eene oude Germaansche taal nevens het Grieksch en het
Latijn ten berde brengen.
Bi. 9 : « De eenlettergrepige talen zijn die, waarin ieder woord
uit niet meer dan eene lettergreep bestaat : zoodanig is de chineesche taal. »
Het Chineesch is van zijnen acrd niet eenlettergrepig, aan' was. Daarmede valt
gezien het oud Chineesch- niet eenlettergrepi g
de vormkundige verdeeling der talen in duigen.
Bl. 12. In de tafel der Arische talen staat het Oud-Nederlandsch
aangeteekend. Schrijver zou ons aangenaam zijn, wilde hij ons met
het Oud-Nederlandsch nader bekend maken. Onze bescheiden
meening is, dat het Nederlandsch uit de tongvallen der Saksen,
Franken en Friezen gesproten is en niet uit het Oud-Nederlandsch.
Bl. i3. Wie -zou er voor het schrijfdraadwezen nog met bet
stelsel van Chappe durven • voor den dag komen? Leest en oordeelt : « De Gotische taal mag aanzien worden als de stammoeder
der andere Nederduitsche talen. » Vond men die zinsnede in een
werk der verleden eeuwe, men zou er niet over verwonderd staan.
Hulde brengende aan de werkzaamheid van den schrijver, beklagen wij dat wij nergens, beneden de bladzijden, de werken der
hedendaagsche Duitsche, Fransche en Nederlandsche taalmeesters
vinden aangestipt.
X.
Brussel.
De groene Schuimers of onje vaderen in den vreernde,
geschiedkundig verhaal uit den tijd der kruistochten, door A. WALGRAVE. Boekdeel van 164 bladzijden in-8 0 . Prijs fr. 1,50; voor
prijsuitdeelingen en bij getallen, groote prijsvermindering. Gent,
A. Suffer.
Het bevat de wondere lotgevallen van Brie Vlaamsche helden
die van kooplieden-zeeroovers, als zij waren, tot het leger der
kruisvaarders overgingen. Men volgt er die onversaagde bekeerlingen met Godfried van Bouillon en anderen door Cade, Syrie
en Palestina; men deelt er in hunne gevarentheden voor en in
Antiochie, te Jeruzalem, in den slag van Ascalon, voor Sidon enz.;
men ziet er in hoe zij gevangen werden, los geraakten en zegepraalden, nu door list, dan door geweld. Bijzonder duidelijk wordt
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het er in bewezen hoe Vlamingen en Brabanders, 'daar gelijk
altijd en overal, aan het hoofd der dapperen stonden en vooral
hoe zij door wijzen overleg en taai geduld, ja, edelmoedigheid
en opoffering, boven alle volkeren, en bijzonderlijk boven de Franschen, uitstaken.
In een woord, wij twijfelen er niet aan of de schrijver heeft
ten voile, het doel bereikt, dat hij zich heeft voorgesteld, te weten
aan onze Vlaamsche lezers een oorspronkelijk werk aan -te bieden
dat niet alleen eene deug'delijke belooning zal zijn voor de leerlingen der hoogste klassen onzer lagere scholen, voor de bekroonden onzer kostsch p len en colleges, maar dat zelfs in ooze boekerijeo
en Vlaamsche burgergezinnen ten hoogste zal welkom wezen en
er met vrucht en genoegen zal gelezen worden.
Een professor van Rhetorika wel bekend met de vroegere
schriften van M r Walgrave, zijne Legenden en verhalen, Zedenschetsen en karaktertrekken en zijne bijdragen in Road den Heerd,
Het Belfort en andere Kunst- en Letterbladen, zegde ons « `'Vat
van daar komt is ons altijd eene zekere waarborg van zuiveren
godsdienstzin, strenge zedelijkheid, warme vaderlandsliefde; die
schrijver blijft, daarenboven, altijd in zijne verhalen de onvervalschte geschiedenis zoo getrouw mogelijk, terwijl hij door een
boeienden en echt Vlaamschen verhaaltrant zijne werken even aantrekkelijk als nuttig weet te waken. Kortom, besloot hij, ik kan
aan mijne leerlingen niet te veel de lezing zulker gewrochtjes
aanbevelen. »
Het Davidsfonds geeft ook eerstdaags van M r Walgrave uit
« Gebroeders » een zedenverhaal, met lof door de keuringcommissie
aanbevolen.

Madelghijs' Kintsheit, al de gekende fragmenten critisch
uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift, door
Jhr. Mr. N. DE PAULA, Uitgave der K. VI. Academie, schoon
boekdeel in gr.-8 0 van 208 bladz. Prijs fr. 2,50. Gent, A. Suffer.
De roman van Malegijs of Madelghys, in verband met lien
der Vier Heymanskinderen, is een werk dat grooten opgang genoten
heeft in de middeleeuwen. Hij kenschetst ten voile den tijd, waarin
hij geboren is : van den eenen kant vernal der ridderpodzie en van
den anderen kant opkomst van nieuwe gedachten, welke weldra de
burgerij tot , het aanzijn zullen roepen. De toon er van is Lustig en
bijtend, min nochtans dan in Reinaert de Vos.
M r de Pauw heeft bij den Nederlandschen tekst den Duitschen
tekst gevoegd van 9 fragmenten die berusten in de bibliotheeken
van Heidelberg, Gent, Leiden en van M. Rosenthals te Munchen.
Dit verdienstelijk werk, dat later volledigd zal worden met eene
inleiding en eene verklarende woordenlijst, is prachtig gedrukt,
zooals overigens al de werken der Vlaamsche Academie, en
opgeluisterd met 4 fac-simile's van 4 versehillige fragmenten,
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De onvermoeibare werker Jhr de Pauw, die dezer dagen het
belangrijk werk Obituaire de l'Eglise St.-Jean a Gand uitgaf en
eene studie over Hendrik, van Gent, den doctor solemnis, bezorgt
thans met M. Gailliard de uitgave van Dit is die Istory van
Troyen van Jacob van Maerlant.
Leven van pater Damiaan, Apostel der melaatschen van
Molokai, door R. BUTAYE, S. J. Brugge, 189o, 8 ® . Prijs fr. i,00.
In den Iaatsten tijd is er veel geschreven over den apostel
der Melaatschen, dien Belgiê, van oudsher zoo vruchtbaar in helden
van liefdadigheid en broederliefde, de eer heeft onder zijne kinderen te tellen. Geen tijdschrift van eenig belang, zoowel door vrijdenkers als door christenen opgesteld, of het verkondigde de
weergalooze zelfsopoffering, • den kloeken moed, de onmetelijke
verdienste van den nederigen priester, die uit liefde voor den
lijdenden en hulpeloozen medemensch zich vrijwillig overgaf aan
de ellendigste en afschuwelijkste der ziekten, en aan den dood.
't Is het leven van dien voorbeeldigen man, dat door den
eerw. pater Butaye beschreven is in een boek van 246 bladzijden,
vervuld met belangwekkende bijzonderheden aangaande de streken, waar de leprozen gevestigd zijn, met treffende natuurbeschrijvingen, lezenswaardige schetsen der zeden en gewoonten van het
Yolk der Sandwich-eilanden, met grondige en gepaste opmerkingen,
alles geschreven in eene duidelijke, nette taal. Indien wij daarbij
voegen dat de uitgevers gezorgd hebben voor goed papier en klare
letter, en bier en daar eene plaat de lezing opheldert, dan meenen
wij genoeg ter aanbeveling van het boek gezegd te hebben. Het
kan dienen voor de Volksbibliotheek en voor het huisgezin, en
zal, in handen der jeugd gesteld bij de naderende prijsdeelingen,
grooten en kleinen een volkomen denkbeeld kunnen geven van
hetgeen de christelijke welke niet werkt om ijdelen
roem, noch voor geld of goed, maar alleenlijk uit liefde tot God,
nog altijd te weeg kan brengen.
D.
Bibliographie nationale, 2 e deel, 4e aflevering. — Hoewel
aan dit werk tamelijk veel zorg wordt besteed, is het niet vrij
gebleven van misslagen, en verre van voliedig. Vele titels zijn
onnauwkeurig afgeschreven, gelijk uit de volgende staaltjes mag
blijken
HEYMANS. Sermoenen tot de voorbereiding der H. Sacramenten,
wat zeer gebrekkig is. Het boek draagt tot titel : Sermoenen van
voorbereiding tot het weerdtg ontvangen der H. Sacramenten.
CARRON : De kunst om alles wat ons omringt gelukkig te
maken ; het vervolg van den titel bleef in de pen van den afschrijver Korte verhandeling ont onTen nerd en inborst te leeren
regelen.
Zoo zijn er met dozijnen onvolledig of gebrekkig afgeschreven
titels
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Bij DELECOURT wordt niet gewezen naar VAN DEN HOVE, wat te
meer noodig was, daar verscheidene schriften van dien geleerde
enkel met de Vlaamsche overzetting van zijnen naam verschenen.
II Impuu, priester, vertaalde nog, onder andere : De H. Aloysius
van Gon,raga (1856), en bij meer dan een titel hadde wel mogen
de bemerking gesteld worden, dat de er op voorkomende naam
niet die is van den schrijver.
DE LATHOUWER, onder andere, verschijnt in de Bibliographic
als opsteller van Het Belgische Kruidboek, hoewel geheel dit werk
werd geschreven door ED. DEGERICKX, deels op notas, deels op
dictaat van den eerstgenoemde. De vorm van een schrift is toch
ook iets van belang, en 't is, dunkt ons, niet volstrekt noodzakelijk
taal- en letterkundige kennissen toe to schrijven aan personen, die
deze teenemale misten.
A.
Kon. VI. Academie. — Op het dagorde der zitting, welke
de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie woensdag i8 Juni
hebben gehouden, kwam voor . : "eene mededeeling van jonkheer
Napoleon de Pauw over een nieuw fragment van Reinart de Vos.
Er werd beslist dit stuk, alsook een merkwaardig verslag, door
den heer Th. Coopman opgemaakt, over het leveren eener Nederlandsche bloemlezing, in de Verslagen te doen drukken.
- D r Guido Gezelle en Florimond van Duyse zijn briefwisselende leden benoemd van de Maatschappij van Nederlaizdsche
letterkunde te Leiden.
— Het gerucht loopt, dat de beer Minister, in plaats van een leeraar te benoemen voor den Vlaamschen leergang bij de Gentsche
Hoogeschool, zich zou bepalen bij eenen chargé de cours. Wederom
halve maatregel, die het goede, dat te verwezenlijken is, in zijn ei zal
dooden; zit er misschien een bedekte vijand achter de schermen,
die zich het genoegen bereidt later te kunnen zeggen : zie den
uitslag, de vragen der Flaminganten zijn uitzinnig en niet waard
dat men er zich om bekreune...?
Richt men een vasten leerstoel op, dan alleen mag men op
bekwame mannen voor dit ambt rekenen; bestaat er voor het
oogenblik geene toga, dat men zich verbinde er eene aan de Wetgeving te vragen, gelijk het overigens noodig zal zijn voor de
andere nieuwe leergangen, gestemd in de laatste wet over het
hooger onderwijs.
Volksvertegenwoordigers van Gent, een oog in 't zeil a. u. bl.,
anders komt afkeuring van het Gouvernement in al de Vlaamsche
provincien des lands.
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DER NOORDMANNEN.

N de aflevering van Mei verscheen er een a rtikel
tegen eene bijdrage, welke onder 't bovenstaande
i opschrift in de afleverikig van Februari te lezen
stond.
Voor aleer dit tegenartikel te bespreken wil ik eerst
van de bijdrage zelve handelen.
Deze bijdrage was slechts een kort uittreksel uit een
werk, handelende van de NOORDMANNEN EN HUNNE
LETTERKUNDE, welk ik ter uitgaaf gereed maak.
Daar al de deelen van een letterkundig gewrocht malkander moeten toelichten, zijn er in de uittreksels altijd
onduidelijkheden. en leemten. Daarom is het noodig het
Joel en de strekking van het werk in zijn geheel te kennen. Juist dit wil ik hier vooruitzetten.
Daar zijn altijd bronnen bij voorkeur geschikt ter
ontwikkeling der eigenaardigheid en der zelfstandigheid
in de -karakters.
Wanneer ik mij op de studie der Noordsche letteren
toelegde, was ik, gelijk alien die zich de rrloeite getroosten
de sagaschrijvers te doorgronden, getroffen door de
eenvoudige schoonheden, de bijzondere eigenschappen, de
zelfstandige karaktertrekken welke in de oudste der Noordsche lettervruchten, in de Uslandsche saga's uitschijnen.
Deze zijn niet genoeg gekend.
Niets is meer geschikt om het karakter der jeugd
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te ontwikkelen dan de orngang met edele en verhevene
karakters; dus kunnen de vernuften, die de IJslandsche
letterkunde opbouwden, eenen heilzamen invloed op hart
en geest van het opkomend geslacht uitoefenen.
Wil de Vlaamsche beweging haar doel niet missen,
zoo moet zij aanleggen om de eigenaardigheid, eene
der hoofdhoedanigheden eener beschaafde, onaf hankelijke
natie, aan de jeugd in te planten; zonder die eigenschap
is alle zelfstandigheid onmogelijk.
Het is een grootsch en indrukwekkend tooneel de
IJslandsche letterkunde te zien opdagen; zij toont ons
een klein y olk, nauwelijks uit de barbaarscheid van het
heidendom opgestaan, dat, onder den invloed van het
Christendom, zich opzwenkt tot de hoogte eener groote,
beschaafde natie, machtig hare letterkunde tot eenen
hoogen graad van volmaaktheid te brengen.
Het kleine Usland, het minste en het slechtst bedeelde
aller Skandinaafsche landen, yvP:rkt eenen onweerstaanbaren invloed op de grootere en machtigere rijken van
Zweden, Noorwegen en Denemark . De dichtkunde
bloeit er op uit den schoot der natie, uit het haste
van het yolk.
Van al de Germaansche talen zijn er geene, die
malkander -nailer staan, wat den geest betreft, dan
het Uslaadsch en het Vlaamsch , en geene lettervruchten zijn beter geschikt om op de Vlaamsche letteren
eenen heilzamen invloed uit te oefenen dan deze der
oude sagaschrijvers uit het hooge Noorden.
Een lid der Fransche academie, Xavier Marmier,
verklaart dat de zinbouw van het IJslandsch veel gelijkenis heeft met die der Fransche taal.
Johan Winkler zegt in z jn Dialecticon dat de
zinbouw der Westvlamingen in menig opzicht naar
het Fransch overhelt, en souls geheel op Franschen
leest geschoeid is.
\Vanneer dus twee talen, wat geest en zinbouw
betreft, aan eene derde gelijken, zoo gelijken zij ook.
malkander. Die gelijkheid onzer moedertaal met bet
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oude I Jslandsch bewijst dat het Vla-amsch, onder alle
Gerrnaansche taaltakken, het minst zijne oorspronkelijke
eigenaardigheid heeft verbasterd, het meest echt Germaansch is gebleven.
Om de letterkunde eener natie wel te begrijpen moet
men de geschiedenis dier natie kennen, want er moet
rekening gehouden worden van de gebeurtenissen, • de
begrippen, den godsdienst, de zeden en de gebruiken
die hunnen invloed op hart en geest uitoetenden.
Daarom ,wordt, in het werk van de Noordmannen
en hunne letterkunde, eene schets medegedeeld over de
Vikingers en hunne herkomst, over de volkeren die er
deel van maakten, over de landen en streken die zij
bewoonden, over hunne zeden, hunne gebruiken, hunnen
godsdienst, hunne plechtigheden, hunne bloedoffers enz.
Daarna worth hunne opvatting van het heelal en hunne
godenleer voorgesteld. Hunne taal wordt in oogenschouw
genomen, en de oude heiderische dichters worden besproken daarna worden Usland en de opkomst der IJslandsche
dichtkunst gade geslagen. Sturlason en sommigen der
voornaamste Skalden worden van nader beschouwd.
De Edda's worden besproken ; hoe die tot stand
kwamen, van waar die herkomstig zijn.
Daarna komt men tot de Eddaliederen, en het
Drumslied wordt aangehaald.
Eene bijzondere ontleding wordt aan het Nevelingenlied toegewijd. Is het Nevelingenlied van Nederduitschen
oorsprong? Wat de geleerden daarvan zeggen.
Het lied van Gudrun wordt vertaald. Dit lied is
onder opzicht van gevoel, van voorstelling, van krachtige
uitdrukking wellicht het schoonste en het volmaaktste
dat ons van de heidensche dichtkunst overgebleven is.
Dan volgt een overzicht der bijzonderste Noordsche en
IJslandsche Skalden.
De verschijning der Saga, als nieuw letterkundig
y ak, wordt in een bijzonder hoofdstuk behandeld, en
daarna wordt de schoonste der IJslandsche saga's, de
Nialsaga, in hare belangrijkste punten vertaald en behandeld.
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Sturlason wordt als geschiedschrtiver getoetst. Zijne
verdiensten worden , opgehelderd en zijne bijzonderste
werken opgesomd , en eindelijk wordt de Heimskringla in oogenschouw genomen, eenige deelen worden,
afzonderlijk behandeld, eenige uittreksels vertaald en
trekken van Noordsche welsprekendheid aangehaald.
De bijdrage in Februari verschenen was dus slechts
een uittreksel uit een tamelijk groot werk, en als dusdanig behebt met de leemten en gebreken, aan zulke
uittreksels eigen.
Intusschen verscheen, in de aflevering van Mei, het
tegenartikel, ook voor titel voerende : VAN DE TAAL
EN DE LETTERKUNDE DER NOORDNIANNEN.

't Ware mij inderdaad aangenaam geweest in dit
tegenartikel eenige nuttige wenken te vinden over de stof,
in de bijdrage van Februari behandeld, maar welke
teleurstelling!
Dit tegenartikel punt voor punt bespreken is onmogelijk, want de beweringen, daarin vooruitgezet, geven
te veel stof tot wederlegging. Het spreekwoord zegt, dat
een kind in vijf minuten meer vragen kan doen, dan
tien geleerden in een geheel jaar kunnen beantwoorden.
Ik moet mij dus beperken.
Wat den oorsprong der Vlamingen betreft, mijne
meening is eenvoudig deze : dat de Vlamingen, gelijk
alle andere Germaansche vclksstarnmen, zoowel als
Gothen, Zweden enz., van Azie afkomstig zijn en Germanie zijn doorgetrokken.
Dat ik Vlamingen en Noren wil doen doorgaan
voor broeders van heelers bedde is eene aantijging,
waartoe niets in mijne bijdrage kan aanleiding geven.
Het tegenartikel zegt dat « in de vroegste tijden
de Noordmannen eene en deTelfde taal spraken, het OudNoordsch. Door den invloed der Gothen en.T. werd
deTe taal van lieverlede gewijTigd. »
Maar wie waren dan de oude bewoners van het
Noorden, die het Oud-Noordsch spraken?
Ik volge de Zweedsche geleerden of Silen, Agardh,
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Wiselgren, Starback en l3ackstrOm en anderen meer,
die alien eens zijn om de Gothen voor de ware bevolkers van Skandinavie te houden; zij dreven de oude
inwoners naar het noorden, en hadden er geen gemeens
niede; van de taal dier oude bewoners is er niets °vergebleven.
De Gothen rukten in Skandinavid omtrent 45o jaar
voor Chr. geb.', en al de geleerden verstaan door OudNoordsch, de taal, door deze Gothen gesproken.
Daar thans onder den loop der tijden, meer yolksstammen uit Denemark in 't Noorden drongen, werd
Denemark als overheerschende natie aanzien, en het
Oud-Noordsch of de taal der Gothen, dansk tunga
geheeten.
Deze benaming duurde voort zoolang de Noordmannen
hunne strooptochten voortzetten, en zelfs werden al de
Noordmannen zonder onderscheid e in 't buitenland, vooral
in Engeland, dikwijls Denen genoemd, en hunne taal
Deensch geheeten (1).
Toen in de - 9de eeuw een groot getal Noren naar
IJsland overvaarden, en char eenen vrijstaat inrichtten,
bewaarden zij het Oud-Noordsch, de oude dansk tunga,
onverbasterd.
In de 12 de eeuw verwierven de IJslandsche Skalden
,eene groote vermaardheid, en toen eerst kwam naar
hen de naam van 1Jslandsch in gebruik, alhoewel de
Noordsche talen toen slechts zeer weinig gewijzigd waren,
want anders ware het onbegrijpelijk hoe iedereen de
IJslandsche Skalden zoude verstaan hebben, en dezen
.alzoo de algemeene gunst konden genieten.
Maar van toen af ook, daar Denemark, Noorwegen,
Zweden van elkander onafhankelijk waren, en met het
,christendom de Noordsche talen begonnen geschreven te
worden, kwamen de benamingen in voege van Deensch
voor de taal van Denemark, Zweedsch voor de taal

-

(1) STAFt13 ACK

en FikcKsTROm.
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van Zweden, Noorsch voor de - taal van Noorwegen,
alhoewel die, hoogst genomen, slechts als dialecten 'van
een en dezelfde taal konden gelden.
Althans de Skandinaafsche taalgeleerden en historikers
gebruiken, om de oude taal der Noordmannen aan teduiden, als gelijk beteekenende benamingen : Dansk.,
tunga, gammal Nordisk (Oud-Noordsch), Yslandsch,,
Gothisch, en daarbij beschouwen zij die Oud-Noordsche
taal als den stam der Skandinaafsche talen.
De Duitsche philologen zelven zijn het hiermede eens,
gelijk het volgende kan bewijzen :
a ....Maar daar bestaat nog eene andere eigena aardige omstandigheid als onderscheidingsteeken der
« Noordsche taalkunde, namelijk onder de talen, Welke
(( zich daar ontwikkeld hebben, bestaat er eene, — de
(( Uslandsche, die in hare vormen veel eeuwen ouder
a is als beide andere, Zweedsch en Deensch ; zoo linden
« de Denen heden nog in 't I Jslandsch de eigenste
a taalvormen terug, welke de Deensche taal voor meer
a dan vijfhonderd jaar bezat. » (z)
Dos wordt wel degelijk het oude Uslandsch voor de
Gude dansk tunga aanzien, waarvan het hedendaagsche
Noorsch, Deensch en Zweedsch voortkomen, en daarom
wordt zij de stam der talen van het Noorden genoemd (2).
Het tegenartikel zegt verder :
« Toen de drij noorderrificen onder den Deenschen
« scepter kwa;nen, werd het Deensch de taal der « verbondene staten en Noorweegsch, Zweedsch en
« Deensc'z, onder den algemeenen naam van « Dansk-« tunga » genoemd. »
Een perel van geschiedkundige wetenschap I
Nooit heeft Zweden onder de heerschappij van
Denemark gestaan. — Neen, nooit zijn de drij noorderrijken tot een verbond vereenigd geworden ; de Unie

(i) Geschichte der germanische philo!ogie van Raumer.
(2) STARBACK & BACKSTROM, Svenska historia ; WISELGREM
AGARDH, enz.
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van Kalmar was siechts een ontwerp op het papier,
maar was nimmer jets anders dan een ontwerp.
Erik van Pomeren werd wel in elk der drij
rijken tot koning gekozen, maar elk rijk bleef onafhankelijk van het ander.
De toestand in Zweden vooral was van zulken
aard, dat men daar geen vreemden invloed dulden kon.
Ten andere, toen reeds waren de onderscheidene landtalen onder eene tijdruimte van verscheideL.e eeuwen
gewijzigd ; elk land bezat zijne gouwwetten, geschreven in de taal van het land, en, wat Zweden bereft,
daar waren alreeds vertalingen der H. Schnituur,,
rijmkronieken en volksdichten ; toen had de H. Brigitta
reeds sedert lang hare veropenbaringen in de volkstaal
geschreven ; de kloosters en Dornkerken ook hadden
hunne diaria of dagboeken, grootendeels in ue volkstaal
opgesteld. Noch voor, noch onder de Unie was Denemark bij machte eenen overwegenden invloed op den
Zweedschen volksaard uit te oefenen, want toen koning
Waldemar Atterdag, vader van koningin Margareta,
trachtte het verbrokkelde Deensche rijk weder te vereeni baen was bet aan de mildheid van koni n bg Magnus
b
van Zweden, dat hij het bezit van Copenhage en een

deel van Seland te danken had. — Het Deensch werd
nooit de taal der (verbondene) staten. Wat er al gebeurde onder het tijdstip, dat de zoogenaamde Unie
duurde, ware te lang om te melden, want daar was
niets dan twist met Denemark, en zulks duurde voort
tot eindelijk Zweden opstond tegen den Deenschen koning
Kristiern, die de Zweedsche kroon verloor. Hierm3de
was alle gemeenschap met Denemark ten einde.
Verder beweert het tegenartikel dat ik de Zweden
te Zweveghern, de Gothen te Gothem, de Wenden
te Wanneghem doe u'onen.
Zie bier wat er in mijne bijdrage van Februari
te lezen staat : « De namen van Gothem, Z weveghem,
Wanneghem, dulden onbetwistbaar op Gothen, Zweden
« en Wenden. »
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Beteekent zulics wat rniin tegenspreker beweert?
In 't geheel niet, die namen duiden op deze volkeren
,als herinneringen, of ten minste dat die plaatsnamen
met deze volksnamen in verband staan, juist hetgeen
de schrijver van het tegenartikel beweert als hij zegt
dat « Zwevo in den naam van Zweveghem eensbe« duidend is met den naam der volkeren weleer als
,<( Zweven gekend, en dat Tulks niet kan betwist
« Ji.vorden. ^
Overigens wordt geene enkele mijner verklaringen
wederlegd ; men stelt eenvoudig tegen de ophelderingen,
door mij gegeven, de rneening van anderen ; is dat
de schrijver van het tegenartikel wel weet dat er, in
zake van plaatsnamen, voor het grootste getal, geene
verklaringen, steunende op stellige bewijzen , voorbanden zijn.
De oorsprong en de beteekenis van menigen plaatsnaam gaat verloren in het diepste der tijden, van waar
ons geene andere gedenkstukken overgebleven zijn dan
,de namen zelven. Ik neem aan dat men sorns bij
middel der ontleding en der afleiding tot de beteekenis
sommiger namen komen kan, maar dat is geen stellige,
,onfaalbare regel. Dit eenzijdig stelsel steunt maar al te veel
op veronderstellingen, welker gegrondheid dient bewezen
te worden. De opsteller zelf van het tegenartikel geeft er
een slaande bewijs van, wanneer hij zegt, dat hij den
naam van Avelghern, bij gebrek aan oude schrijfwiizen,
met zekerheid niet kan ontleden, maar denkt dat hij
voortkomt van Avelingahem, dus eene veronderstelling.
— Maar wat is Avel? - - De schrijver weet het niet,
het is eene samentrekking zegt hij, ofwel een verkleinwoord. Maar in zulke onzekcrheid kan het vraagstuk niet opgelost worien.
Zulks bewijst dat men ter verklaring der plaatsnamen ook moet rekening houden van het tijdstip, van
de gebruiken, van de maatschappelijke inrichtingen, van
de godenleer.
Aldus moet er rekening gehoudea worden van de
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:godenleer in de ‘;erklaring der namen van Doornik,
Thorhout, Dijnsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag,
Zaterdag; en wanneer ik in de namen van Ooteghem,
Anseghern , Avelghem enz. gedenkteekens vinde der
heidensche leer onzer voorvaderen, zoo doe ik zulks
met evenveel recht als voor de namen der weekdagen;
want vinde ik in de Asaleer de namen van Door en
Frei, OM. Donderdag en Vrijdag te verklaren, zoo vinde
-ik in de Edda de namen van Jotunheim, Asaheim,
Nefihem, Afihem, en ben dus ten voile gerechtigd de
verklaringen rnijner bijdrage staande te houden.
Wat de opsteller van het tegenartikel ook beweren
mope, dat de Vlarningen nooit in aanraking kwamen
met de mytische volkjes der Edda, doet Kier hoegenaamd
niets ter zake.
De Edda is en blijft de eenigste bron, wear alle
Germaansche volksstammen ter opheldering der Germaansche afgoderij, der zeden en inrichtingen onzer stamvaderen
putten kunnen ; zij is en blijft de algemeene eigendom
aller Germaansche stammen, en behoort zoowel, wat
de' algemeene opvatting betreft, aan Vlaanderen als aan
Usland toe.
Het tegenartikel spreekt van de Edda's alsof die
slechts toestanden van 't Noorden zouden behandelen,
alsof die daar eerst verzonnen en get-naakt werden.
Toen het Christendom de afgoderij uit Europa's
vasteland verdreven had, vond de A.saleer eene laatste
schuilplaats in Skandin tvie. De Asaleer is daar niet
ontstaan, maar' is daar slechts, als in eenen laatsten
schuilhoek, wat langer dan op het vasteland staande
gebleven. 't Is daar, op I Jsland, dat de overgebleven
gezangen der heidenen werden bijeenvergaderd en neérverzameling kreeg den naam van Edda.
geschreven.
De Asa's, zegt het tegenartikel, waren de Alanen!
Alweder eene bewering. — De Zweedsche geschiedschrijvers zeggen onzer ander, dat de Zweden om hunne
overmacht op de Gothen staande te houden, zich uitgaven
voor het geslacht der Asa's en dat hun koning zich
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deed doorgaan voor Odin (I). Aldus zouden de Asa's de
Zweden zijn, en de Zweden waren Germanen.
Het tegenartikel beweert eveneens dat men door Alyea
de Lappen moet verstaan. Welnu de Lappen woonden
in het Noorden, maar de geschiedschrijvers doen de
Alven in 't Zuiden wonen, en de saga's stellen Alfheim in
Ranrike, waar de Elacka Elfagrimers woonden (de booze
elfengrimers), en dat ook Elvarvolkje, Elvargouw (Elfvarfylke) geheeten werd, Welk land zich uitstrekte ten westen
der GOta elf, in de oude Vik in 't zuiden van Zweden
naar Gothenburg toe, zij waren dus volbloedige Germanen
en dan nog Gothen. Daar de Jotnen of Ooten, de oude
inwoners verbeelden, en de Zweden. die de Asa's verbeelden, van de Gothen hulpe kregen orn de oude inwoners,
de Omen, te verjagen, zoo mag men deze Gothen voor
de bereidwilige Alven aanzien.
Maar wat is daaruit eigenlijk te besluiten? Dat
de namen der Asaleer in 't Noorden toegepast werden
op toestanden, die elders bestaan hadden, dus dat die
benamingen van elders gekomen zijn.
Men vindt overigens in de saga's dat Gothen en Zweden
zulke benamingen aan mindere plaatsen ook toepasten,
zooals aan landgoederen, en die eveneens als persoonsnamen gebruikten. Aldus heeft men de saga van Koning
Alf of Avel en diens kampers , zoo heeft men daarvan
afgeleid den naam Alfhild of Avelhild in de saga van
Starkodder.
Waarom dan zoude zulks ook bij andere Germaansche volksstammen het geval niet geweest zijn? Waarom
zou men in de Nederlanden die eigenste herinneringen aan de Asaleer niet kunnen terugvinden?
In 't Limburgsche B. V. wordt een landbouwer
Alfe, en eene boerin Alfese geheeten.
Thans een woord over de (ongerijmde meervoudsvormen).

(1) STARBACE (SZ dACKSTRalf.
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Asa's. Hier volge ik de algem. regels der spraakkunst, onder andere van Van Beers. 'k Aanzie de woorden : Asa, Edda, Saga, als eigennamen, die in 't Vlaamsch
moeten onveranderd behouden worden. Waarom ik overigens Asa's en Saga's schrijve, bij , voorkeur aan ATen
en Zagen, springt genoegzaam in het oog. De Hoogduitschers ook schrijven Asas.
Saksers is de meervoudsvorm, door vader David
gebruikt, en is ook alzoo door den 'Islander Sturlason
geschreven, Saxr; naar dit voorbeeld schreef ik Zweders
naar het Uslandsch Svenskr. Volgens de beteel<enis van
dien naam is deze meervoudsvorm ten voile gewettigd,
daar verscheidene oudheidkundigen den naam van Zweden
doen voortkomen van svida, dat branden beteekent ,
maar andere geleerden nemen die beteekenis niet aan.
1k houde de meervoudsvormen ': Saksen, Zweden,
Wenden, voor even goed, en ik wil geern voor de
eenheid der schrijfwijze deze ook aannemen.
Gotten. Deze meervoudsvorm is door mij zoo niet
geschreven geworden, maar wel Gothen, dus, indien
het eene feil is, zoo is het eene drukfeil. Ik zeg indien
het eene feil is, want men is heden nog op zoek naar
de echte schrijfwijze van dien naam, die ook Gotti
geschreven staat; hij wend ov erigens op alle manieren
bg eschreven, zie en bier eenige staaltjes van : Gutans,
Gotar, Gotan, Gotna, Gota, Gutnar, Gutas, Goti, Gotti,
Gothi.
Freja en Frigga worden door velen aanzien als
twee namen van eene en dezelfde Asinde, Odins echtgenoote, tevens liefdegodin. Freja gelijk Frigga verbeeldt
de aarde (1).
Franken = bondgenooten?
Ik sla het woordenboek open en vinde daar :
Fraencke en Fraende = Bloedverwant, Bondgenoot, lid
van een geslacht of eenen stam.
(1) STARBACK et BACKSTR6M, Sveriges historia I. C Kap. hi. 36,1885.
J.-F. WILLEMS, Verhandeling over de Ned. Lettk. 1. bl. go.
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In de Zweedsche geschiedenis vinde ik het volgende : (I)
« Dit wooed Fraender geeft ons aanleiding om onze
« opmerkzaamheid te vestigen op eene omstandigheid
« waarvan onze voorvaderen een groot gedacht hadden;
« 't was het geslacht en de stain. Personen van
« hetzelfde geslacht waren ten nauwste met malkang der verbonden, en ook alzoo de geslachten die tot
« denzelfden stam behoorden. Onrecht of schade toe« gebracht aan een btjzonder lid van het geslacht, werd
« aanzien als geheel het geslacht aangedaan, ja zelfs
« alle geslachten van den stam aanzagen er zich door
« gekwetst, of, 't geen hetzelfde was, geheel de Heirrad.
« Daarom hooren wij even spreken van geslachtsboet,
« waarbij, Diet alleen de plichtige, maar ook geheel
ic zijn geslacht moest boet betalen, welke bcet met
« alleen den beledigde toeviel, maar geheel diens stam. »
Elders, bl. 221, I deel, zeggen dezelfde historieschrijvers : « De stammen, die het Heirrad uitmaak« ten, waren met malkander verbonden door de banden
« van het bloed of door kameraadschap in den oorlog;
« deze verwantschapte geslachten zetten zich neder op
« eene erve, en gelijk zij te samen een heir uitmaakten
« in den oorlog, zoo ook maakten zij eene heirgouw
« binst den vrede.
« Het Heirrad werd ook Hundari geheeten omdat
e de geslachten, die een heir uitmaakten, 'ten getalle
e waren van honderd. Deze Heirgouwen waren dus
« met der daad een verbond ter onderlinge verdediging
o in vredestijd.
g Verscheide Heirgouwen maakten een landschap
« uit, en de vereenigde landschappen maakten onder« ling een verbond, waaruit het rijk ontstond. »
Dus was de maatschappij bij le Germanen niets
dan een verbond tusschen de geslachten. Op gelijke
manier kwamen zulke verbonden tot stand tusschen
(1) STARBACK

et

BACKSTROM,

I. deel. bl. 378.
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verscheidene rijken, en 't was ook aldus dat het verbond
der Franken tot stand kwam, waarin alle vereenigde
volksstammen zich verplichtten malkander tegen den
gemeenen vijand te ondersteunen en te verdedigen, gelijk
het met de leden van een geslacht of eenen stam het
geval was, en juist daarom hebben zij, naar den acrd
van het verbond, den algemeenen naar van Franken
aangenomen.
Het tegenartikel wil het woord Francken terugvinden in een verondersteld gothisch FRAGGs, dus alvveer
eene veronderstelling, iets dat zooveet beteekent als dat
het woord FRAGGS niet bestaat.
(( Warning = Zwaard? »
De opsteller van het tegenartikel heeft in de Edda
het woord Flaeming met de beteekenis van Zweerd
niet gevonden; maar anderen wel, en daarom ook is
de plaats aangeduid, waar dit woord, met de beteekenis
van Bladius, i'weerd, gebruikt is (1).
Wat de verklaring betreft, door ,bet tegenartikel
gegeven, die steunt ook al op veronderstellingen, welke
hij wil doen doorgaan alsof zij bewezen waarheden
zouden zijn.
Wil men het woord Vlaming doen ontstaan uit
het samengetrokken woord Vlaam (Vladem) als landsnaam met den uitgang ing, om de bewoners dier streek
aan te duiden, dan aarzel ik niet er mij tegen te verzetten.
Indien- Vlaarn vlakte wit zeggen, dan beteekent
Vlamingen geenszins de bewoners dier vlakte, niet
meer dan Moering een bewoner der moer beteekent ;
het is pier gelijk met de woorden Watering, Keldering,
Delling; de uitgang ing, bij eenen plaatsnaam gevoegd,
duidt slechts eene plaats aan, aldus beteekent Delling,
eene plaats waar het dal is, Keldering eene plaats
waar het kelder is, Watering eene plaats waar water
.........,

(i) Egelssons Lexicon.
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is, Moering eene plaats waar het moer is, en Vlaming
eene plaats waar het vlaam_(?) is.
Wil men wezens aanduiden, die tot deze plaatsen
behooren, dari zal men zeggen : Dellingers, Moeringers, Vlamingers; mijn tegenspreker geeft er zelf een
doorslaand bewijs van in 't voorbeeld, dat hij aanhaalt
uit IJsland.
« De bayonet's van lysland, zegt hij, noemden
rich IJSLANDINGR, dat is USLANDINGEN ! »
Neen, iii 't geheel niet ; lyslandingR beteekent wel
degelijk in 't Vlaamsch, lislandingERs. De uitgang R
in 't IJslandsch, (ER in 't Vlaamsch), beteekent, bij naMen
van landen en plaatsen, den persoon afkornstig va n
dat land en die plaats. Daarom zegt men Brabanders,
Hollanders, I jsianders, Dellingers, orn personen aan
to duiden die van Holland, Brabant, IJsland, of van
de Dellingen afkornstig zijn, en omdat zij hunnen naam
verkregen hebben naar de plaats, welke zij bewonen.
Maar 't is heel iets antlers, wanneer een yolk zijnen
naam aan zijn land geeft; dan zegt men B. V. Gotland, Rusland., Ierland, maar men noemt de bewoners
Gothen, Russen, Ieren. – Sturlason schreef Saxland,
Vind-land, FLAEMINGIA-LAND en noemde de bewoners
dier streken Saxr, Vindr, FLAEMINGIAR.
Sturlason was onirent 700 jaar nader den oorsprong
der volkeren, die in Europa opstegen, en kon dus beter
kennis hebben dan wij van de volkeren en hunnen
oorsprong, alsmede, van de beteekenis hunner namen.
Hadde hij ingezien dat de Vlamingen hunnen naam
naar lien hunner woonplaats gekregen hadden, dan
zoude hij Flans-land geschreven, en de bewoners van
dat land Flamr geheeten hebben; ofwel hij zou aangenomen hebben dat Flaeming voortkwam van den
landsnaam met uitgang ing, en dan zoude hij Flaemingr
geschreven hebben gelijk het tegenartikel Islandingr
geeft; want, zoowel was Sturlason bekend met de regels
zijner taal, dat hij niet onverschillig de volksnamen
hersmeedde, en, zonder reden die namen nu eens met
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den uitgang —ingr, dan eens —ingiar zoude geschreven
hebben, om zoo maar naar goeddunken den eenen keer
Islandingr, en Flaerningr, den anderen keer Islandingiar en Flaemingiar te zetten. Neen, hij steunt op stellige
regels, en schrijft onveranderlijk Islandingr en Flaemingiar.
Het lislandsch geeft ons nog een ander voorbeeld
in de namen Viking en Vikingr.
Wat is de beteekenis van Viking ?
Dit woord is samengesteld van den plaatsnaarn Vik,
,en van de uitgang ing. Volgens het stelsel van het
tegenartikel zou dus Viking een bewoner der Vik,
,een zeeroover zijn. -- In 't geheel niet. Dit woord
,duidt enkel eene plaats aan, en were in eenen uitgebreiden zin aan de zeerdoverijen en strooptochten der
Noordmannen toegepast, omdat zij in hunne tochten,
zich bij voorkeur ophielden in de golven en zeebochten,
Viken genoemd, van waar zij, voorbijvarende handelsschepen besprongen, of de omliggende landen gingen
uitplunderen, en alwaar zij ook hunnen buit in veiligheid brachten. Daarom noemde men die strooptochten
Vikingen. Met bijvoeging van den uitgang r aan den
-plaatsnaam Viking, heeft men den persoonsnaam Vikingr.
Zulks bewijst eens te meer dat het Uslandsch, gelijk
het Vlaamsch, persoonsnamen maakt van plaatsnamen
door bijvoeging van r (in 't Vlaamsch er). Dus noemde
men de bewoners der Vik, Vikingers en naar hen al
de Noordmanen. — Maar daar is nochtans een soort
van persoonsnamen uitgaande op ing; 't zijn de geslachtsnamen zooals Karoling, LYJeroving, meervoud Karolingen,
Merovingen. Hadde nu Sturlason aangenomen dat
de Vlamingen hunnen naam van een geslacht gekregen
hadden, dan ook zoude hij lien , volgens gebruik, het
meerv. gegeven hebben van de geslachtsnamen uitgaande op ing en ung, gelijk Ynglingr, afstammelingen
van Yngve ; Gjukung r, afstammelingen van Gjuke, en
zoude hij eveneens Flaemingr geschreven hebben.
Waarom heeft dan Sturlason den naam der Vlamingen
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in 't meerv. Flaemingiar geschreven, want, indien de
naam der Vlamingen voortkomt van eenen landsnaam
of van een geslacht, dan bestond er geene reden om
aan dien naam zulken meervoudsvorm toe te passen ?
De reden moet hierin te vinden zijn, dat Sturlason
aan het woord Flaeming een anderen oorsprong toekent,
en er bijgevolg eene andere beteekenis aan hechtte.
Viaanderen was hem genoeg bekend, want de Wikingers
hadden er maar al te veel van verteld, de Skalden
hadden er gedurig van gezongen, en de rijkdommen,
van daar rnedegebracht, tagen nog in 't geheugen, en
toen hij dien naam schreef, deed hij het, zooals hij
dien van het groote wapen schrijft, het zweerd, Flaeming, en dan stunt die beteekenis overeen met de
afleiding en de samenstelling van het woord. — De uitgang ing vormt van werkwoorden namen van handelingen.
Daar zijn twee werkwoorden, waar van het naamwoord
Vlaming kan afgeleid worden.
I° Vlammen, van daar duidt Vlam-ing de handelingaan van viammen. Daar zijn meer zulke benamingen
aan het zweerd gegeven, zooals Vlainberg, van waar het
Fransche naamwoord Flamberge.
op de vlucht
2° Het I Jslandsch Flaema
verjagen. 't Is van daar dat men het zelfst. naamwoord
Flaeming in de beteekenis van zweerd afleidt. Sturlason
gebruikt in zijne Edda omtrent honderd vijftig verschillige uitdrukkingen om het zweerd te beteekenen, en
onder deze zijn er verscheidene van werkwoorden afgeleid, waaronder Flaming gerekend wordt.
Sturlason schreef den volksnaam en de benamingvan het zweerd volkomen gelijk, en dat heeft hij gedaan
om de eenvoudige reden dat hij beide voor gelijk
beteekenend aanzag. Den meervoudsnaam dezer beide
naamwoorden schrijft hij altijd en onveranderlijk Flaemingiar.
Men zou nog kunnen verder gaan en zeggen, dat
de benaming van Vlamingen aan de inwoners van
Vlaanderen werd toegepast, omdat zij de oude bewoners
verjaagden of verdreven en hunne plaats inruimden.

DER NOORDMANNEN.

89

Sturlason nam ook aan dat de Vlamingen hunnea
naam aan het land, door hen bewoond, gegeven hebben,
en daarom schreef hij Flaemingia land.
Maar, zegt het tegenartikel, men moet den oorsprong van eenen Vlaanzschen naam in Tijne eigenetaal Toeken en niet in eene vreemde.
Ging ik het Latijn of het Fransch te rade, of eenige
andere taal, die met onze moedertaal geen gelijken
oorsprong heeft, dan ja, ware die tegenwerping gegrond;
maar met evenzooveel recht als men het Gothisch raadpleegt, mag men het IJslandsch te rade gaan; want de
Gothen, gelijk de I Jslanders, kwamen voort uit de Insula
scandTia, de officina gentium, de Vagina nationun2, en
van daar ook brachten zij hunne Gothische taal mede.
Het IJslandsch is overigens van alle Germaansche
taaltakken deze, die de oorspronkelijke, Germaansche
moedertaal het naaste bijkomt, en, wanneer men in het
Vlaamsch, de beteekenis en de oorspronkelijke vormen
van oude naamvvoorden niet vindt, maar die in het
IJslandsch tegenkomt, 'dan is de opheldering uit die
bron volkomen gewettigd.
Wat de Vlamingen en oveOge Nederlanders betreft,
niets, in mijne bijdrage, kan laten vermoeden, dat ik de
Germaansche stammen van Nederland niet als echtgeaarde Nederduitschers zou aanzien ; en wanneer het
tegenartikel zegt, dat Vlaamsch al niet meer te beteekenen heeft dan Hollandsch, dan stelt het wederom eene
bewering voor. Ik neem aan dat Vlaamsch, Hollandsch,
Brabantsch, wanneer Men slechts de taalstof beschouwt,
tongvallen zijn van den Nederduitschen taaltak.
Maar daar bestaat een merkelijk verschil tusschen
het Vlaamsch en het Noord-Nederlansch, in hunnen
geest en als uitdrukking van het karakter beschouwd. Dat
verschil vloeit voort uit de omstandigheden, waarin de
Nederduitsche stammen zich ontwikkeld hebben. Want
de toestanden, waarin de opeenvolgende geslachten van
een yolk zich bevinden, werken eenen onweerstaanbaren
invloed uit op het karakter van dat yolk, en eveneens
op diens taal.
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Noord-Nederland, Brabant en Limburg zijn immer
met den grooten Germaanschen stam in verband gebleven ;
maar door het verdrag van Verdun, in de 9 de eeuw, werden
de Vlamingen van hunne stamgenooten afgescheiden, en
aan een ander rijk, van eenen vreemden stain, toegevoegd.
Daar leefden zij een eigen leven afgezouderd tusschen
natuurlijke grenzen. Dank deze afzondering waren zij
geheel aan hunne eigene krachten overgelaten, en ontwikkelden zij zich tot eene zelfstandige natie met eigen
taal en eigen karakter; daar bleven zij echtgeaarde
Germanen, die wisten gedurende meer dan zeshonderd
jaar hunne onafhankelijkheid te bewaren en omtrent
woo jaar bun eigenaardigheid en hun zelfstandig karakter; en die vrijheidszin, door hunne voorouders uit
de wouden van Germanie medegebracht, was niet te
temmen door listen noch geweld.
Het karakter der Germanen nochtans, zoo sterk
onafhankelijk, heeft ook eene zwakke zijde het ondergaat gereedelijk den vreedzamen invloed van de vreemde
volkeren, waarmede de Germanen verkeeren, of welke
zij veroverd hebben; juist om die reden hebben veil, in
den loop der tijden, al de Germaansche stammen zich
zoodanig zien versmelten met de natien, waar zij binnen
vielen en welke zij veroverden, dat men ze heden, om
zoo te zeggen, niet meer terugvindt, zooals er de Gothen
in Italie en Spanje een bewijs van zijn.
Maar die neiging verdwijnt, zoodra de Germaansche
stammen zich in tegenstelling beyinden met de volkeren,
waartusschen zij leven, of wanneer men hen tot onderwerping brengen wil. juist die tegenstelling, juist die
beheerschende neiging van Frankrijk was eene der hoofdoorzaken, die de Vlamingen aanspoorde om hunnen yolksaard te ontwikkelen en op eigen krachten te steunen.
Dit gevoel hunner eigenwaarde was sterk bevoordeeligd
door de ligging van Vlaanderen, want de grenzen van
het land, afgeteekend door de Somme, de Schelde en de
Noordzee, waren even zoowel natuurlijke grenzen als
de Rijn voor Duitschland, de Pyreneeen voor Spanje.
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Althans, ondanks hunne afzondering hebben de
Vlamingen nooit hunne zelfstandigheid willen verloochenen, en't was juist aan die afzondering en die tegenstelling, dat zelfs Fransche -historieschrijvers dien grooten
voorspoed en bewonderensweerdige nationale ontwikketoeschriiven, waardoor de Vlamingen, met hunne
, eerste verschijning in de geschiedenis, tusschen alle
Germaansche stammen uitschijnen.
Met Brabant en het overige der Nederlanden was
het antlers; zij bleven den Germaanschen stam bij,
leefden met hem een gemeen leven en volgden dien in
zijne ontwikkeling.
Toen' de Nederlanden naderhand een' geruimen tijd
vereenigd geweest waren, werd Noord-Nederland, door
de omstandigheden, van 't Zuiden losgescheurd en
bleef gansch onafhankelijk, maar onderging aldra den
invloed der nieuwe ontwikkeling, die op taalkundig
gebied, in Duitschland, de bovenhand nam, en voor
gev9lg had den "geest der Hoogduitsche taal naar dien
van het Latijn te wringen ; — het Noord-Nederlandsch
volgde die Latijnsche strekking, zeker wel de minst
Germaansche die er bestaan kan. Van deze strekking
bleef het Vlaamsch vrij, en daarom is het Vlaamsch
de zuiverste, de meest echt Germaansche aller Germaansche talen gebleven ; deze eigenschap heeft zij met het
IJslandsch gemeen., Welk, uit hoofde der afzondering
waarin het ' zich ontwikkelde, de zuiverste, de meest
Germaansche aller Germaansche dichtkunden heeft nage7
latent
In het tegenartikel wordt mij eindelijk het voorstel
gedaan aan den opsteller eene brok van de eigenaardige gewestspraak der Dalkerels te b2zorgen, ten einde
ook daarover het gedacht van den schrijver te kunnen
vernemen, maar daar zulks niet kan bijdragen tot het
bereiken van mijn doel, wil ik mij liefst die moeite
sparen, en bedanke den beer 1-lellemans voor zijne
dienstveerdigheid.
V. VAN In, KERCKHOVE.

Leuven, tuni.
-->■4110

WISKUNDIGE VROUWEN.
(Very°lg van

21).

arolina Lucretia Herschell , tijdgenoote van.
SOPHIA GERMAIN, was niet wat men eerie uitstekende wiskundige vrouw mag noemen zij
heeft er, toch nooit duidelijke bewijzen van gegeven. Maar
zonder luisterrijke werken of schitterende wetenschap is zij
meer dan anderen misschien onzer hoogachting waardig,
om de innige beweegreden die gansch haar wiskundigleven
heeft beheerscht. Die vrouw, of liever, die oude juffrouw, want altijd, misschien ook door hetzeltde gevoelen gedreven, bleef zij ongetrouwd, zal men moeten
aanzien als een wonderbaar voorbeeld der teedere en
standvastige genegenheid die de liefde aan een vrouwenhart kan inboezemen.
CAROLINA cijferde voor haren broeder WILLIAM (I),
( I) WILLIAM HERSCHELL (1738-1822) geboren te Hannover, gestorven te Bath in Engeland. Eerst muzikant gelijk zijn vader;
22 jaar oud kwam hij in En 'eland, waar hij lessen van muziek
gaf, en weed orgelist in Halifax, en dan te Bath. De studie
de muziek leidde hem naar die der wiskunde, en van daar tot
die der sterrenkunde. Hij gaf zich weldra geheel en gansch aan
deze over. Hij was te arm om verrekijkers te koopen, maar dit
-was zijn geluk : hij moest er zelf vervaardigen en deed het op zoo
wonderhare wijze, dat de zijne de beste waren die men tot dan
toe ge:rnaakt had. Hij ontdekte de dwaalster Uranus en hare trawanten, en twee bijplaneten van Saturnus ; hij bestudeerde ook
met nauwkeurigheid vele nevelvlakten. Aan zijne werken was hij de
gunst van Georgius III verschuldigd, en zijne aanneming als lid
in de Koninklifice Maatschappij van Londen en in het Fransch
Instituut
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en met haren anderen broeder, ALEXANDER H ERSCHP:LL,
hielp zij hem in de vervaardiging zijner verrekijkers en
ook in zijne onderzoekingen. Zij was maar 22 jaar oud
wanneer zij in 1772 van Hanover naar Bath trok, een
klein steedje van Engeland. In 1798 gaf zij de naamlijst uit der sterren die door Flamsteed (I) nagekeken
en in de Engelsche tafels van sterrenkunde niet waren
vermeld. Na den dood van haren broeder, die in
1822 stierf, trok zij naar haar vaderland terug en
daar gaf zij in 1 828 de lijst uit der nevelvlakten, sterren en gesternten die haar broeder ontdekt had en
bestudeerd.
Georgius III, koning van Engeland, gaf haar een
klein pensioen, waar zij tot het jaar 1848 van leefde,
jaar waarin zij stierf in den ouderdom van 98 jaren,
na groote diensten aan de wetenschap bewezen te tebben.
Ofschoon zij meest als geheimschrijfster van haren
broeder werkte, is szij .niettemin bekwaam genoeg geweest om zelve 8 staartsterren en menige nevelvlakten te
ontdekken. Uit deze bijzonderheden mag men zonder
twijfel oordeelen dat zij eene ware en gegronde faam in
de wetenschappelijke wereld zich verworvea heeft (2).
Met CAROLINA HERSCHELL vergeleek onlangs een
blad van New-York (3), eene andere vrouw, die gestorven
is in Juni van laatstleden jaar 1889 in Lynn, eene kleine
'stall van America. Maria Mitchell, zoo word.in dat blad
,geschreven, verdient, wat de sterrenkunde aangaat,
dezelfde faam als CAROLINA HERSCHELL, en het zou
zelfs niet te veel zijn, indien wij zegden dat zij haar
leven lang de geleerdste vrouw was van Amerika.
( 1) FLAMSTEED (john 1646-1719) werd de eerste met de sterren
kundige onderzoekingen in de ste p renwacht van Greenwich belast.
Met manke middels kwam hij tot den schoonsten uitslag. Hij schreef
eene Historia calesks, waar wij eene naamlijst lezen van 2866
.sterren, en vervaardigde eenen Atlas van de hemellichamen. Hij
wijzigde de vervaardiging der kaarten van Mercato r en zijn uitvindsel is nu nog onder zijnen naam gekend.
(2) Cfr. Poggendorf, lib. cit.
(3) The Scientific American, July 20, 1889.
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MARIA MITCHELL was geboren in het eiland van
Nantucket (I), den 12 Augustus 1818. Haar vader was
daar kassier in de « Pacific Bank ». Hij was lid dernaaatschappij « de Vrienden » (2) en studeerde om in
Harvard College (3) te molten treden, wanneer de
oorlog van 1812 uitbarst. Dit belette zijne hoogere
studia en hij werd eenvoudige onderwijzer. Hij ontwikkelde dan niet te min zijne bekwaamheid voor sterrenkunde, en besteedde geheel den tijd die hem overbleef aandeze wetenschap. Hij had in het eerst maar eenen
groven verrekijker, maar later mocht hij zich eene
sterrenwacht vervaardigen, volmaakt voor hare bestemming gepast zijne onderzoekingen zette hij tot aan zijne
flood voort. Lange jaren heeft hij bepalingen berekend
voor de Amerikaansche « Coast Survey » (4) en zijn
zoon, HENRY MITCHELL is nu nog lid van die societeit.
MARIA was een van zijne oudste kinderen zij
was door de natuur met dezelfde bekwaamheid tot
wetenschappen als haar vader begaafd. In het begin
was hij haar eenige meester, en zijne dochter onthield
zoo wel zijne lessen, dat zij hem weldra in zijne
nasporingen kon helpers.
Later kreeg zij lessen van eenen befaamden wiskundige, en werd zijne plaatsvervangster in de school
van Nantucket.
Hare moeder stierf wanneer MARIA nog zeer jongwas, en op deze rustte dus een groot deel , der zorgen
van het huishouden. Nietternin legde zij zich ijverigtoe op _wetenschappen, en weldra werd zij in hare
geboortestad zoo geacht, dat men haar de plaats aanbood
van boekbewaarster in het Athenceum. Dien post bekleedde
zij 20 jaren lang, en men vertelt dat zij dikwijls

(t) In Rhode-Island.
(2) Anders genoemd Quakers of Bevers.
(3) Hoogeschool in Connecticut.
(q.) Die societeit is gesticht geweest om de kusten van.
Amerika op alle hare plaatsen te bestudeeren.
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kluchtig stofte, omdat zij van haar achttiende jaar of
altijd geld verdiend had. Haren vrijen tijd ,besteedde
zij geheel en gansch aan de sterrenkunde. Zij was niet
lang zonder haren vader in dit y ak te overtreffen :
hetgeen zij in hare nasporing verkoos waren nevelvlakten en staartsterren.
Na eenige kleine nevelvlakten waargenomen te
hebben, ontdekte zij den 1 October 1847 eene komeet die
nu haren naam draagt. Twijfelend of zij waarlijk eene
ontdekking gedaan had, vroeg zij aan haren vader dat
hij eene nota naar Cambridge zou zenden. Men antwoordde haar, dat deze comeet waarlijk door haar voor
de eerste maal was gezien geweest, en men berichtte
haar ook dat hare nasporing was waar gevonden geweest
door P. DE VICO (I) te Rome, en door sommige
sterrenkundigen van Kent en Hamburg.
Eenige jaren te voren bood Frederik VI, Koning
van Denemark, eene gouden medalie aan, als prijs
voor de ontdekking eener telescopische staartster. Miss
MITCHELL werd de medalie gegeven en gelijkerwijze werd
haar eene koperen medalie gevonden door de Republiek
van San-Marino in Italie ter harer eere vervaardigd.
Zij werkte mede aan den « American nautical * Almanac » (2) tot dat-zij eene plaats bekwam aan de 1-loogeschool te Vassar (3). In 1858 reisde zij naar Europa : zij
wilde immers de sterrenwachten van Engeland en van
't vaste land bezoeken. In Engeland verbleef zij bij
SIR JOHN H ERSCHELL (4), den neef van onze CAROLINA,.
(i) DE Vico (Francesco, 1805-1848) : doorluchtige sterrenkundige
der Societeit jesu,, was lang bestuurder der stelTenwacht van het
Roomsch College, schreef verscheidene verhandelingen y our de
wetenschappelijke maatschappijen, ontdekte eene komeet cie,nu
nog zijnen naam draagt, en bemerkte de eerste in 1835 de komst
der komeet van Halley; werd met zijne broeders in 1848 uit Rome
door de Italianen weggejaagd, en stierf betzelfde jaar te L( nden,
(2) Wedervoorspellend Almanak.
(3) Hoogeschool van Juffrouwen te New-York.
(4) S. J. HERSCHELL (1792-1871) deelde in de bekwaamheden
van zijnen vader, en schreef menige werken over natuur- en wiskunde, voornamelijk over het geluid en het Licht. Hij wijzigde ook het
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en bij eenen anderen sterrenkundige des Konings. LEVERRIER (I) ontving haar te Parijs en HUMBOLD (2) te Berlijn.
Gedurende hare afwezigheid werd er eene sDmme
gelds door de Amerikaansche vrouwen verzameld en
bij hare terugkomst ontving zij eenen verrekijker, grooter
nog dan die van haren vader, waarmede zij tot dan toe
hare nasporingen had voortgezet. Die verrekijker is
natuurlijk een familieschat geworden.
In 1865 werd ze uitgenoodigd den leerstoel van
sterrenkunde in u Vassar College » te beklimmen ;
zij nam dan hare woning in Poughkeepsie en vervulde
haren post tot in januari 1888 ; toen gaf zij haar
ontslag. Het bestuur der Hoogeschool wilde het niet
aanveerden en gaf alleenlijk een onbepaald verlof tot
later besluit. Middelerwijl betaalde men haar hare jaarwedde. Te dier gelegenheid schreef een van hare vrienden
MARIA MITCHELL verlaat Vassar en laat er toch meer
•dan zij er van mede neemt. Haar vijf-en-twintigjarige

ractaat van Lacroix over de differentieele rekening en over sterrenkunde hij - vervaardigde eene naamlijst der veelvoudige sterren
en der hevelvlakten, en een wetenschappelijk handboek voor de
zeevaarders. Zijne onderzoekingen deei hij niet alleen in Engeland,
Kaap van Goede-Hoop,, van daar zond hij de
maar ook bij
verslagen van zijne studies over den zuidelijken halven aardbol.
(i) LEVERRIER (i811-18771 bekwam eene der eerste plaatsen
in de Algemeene Kunsts:hoot, legle zich charm' eerst op scheikunde
toe, maar kwam weldra tot de wiskunie weer. Zoo werd hij
herhalingsleeraar in de Polytechnische school. LEVERRIER zond
tusschen 1819 en 1846 verscheidene verhandelingen over het even-wicht der planeten en over, de staantster va :Ian de Academie
der Wetenschappe.n, \va tr hij in 146 lid van werd. Ilij vervaardigde
tafeis van Uranus, en zijn..t rekeningen leidden hem tot de ontdekking
van Neptunus in 1849; de Engelschen schrijven die ontdekking toe
aan eenen zeke ren Ad tins ; de twee sterrenkundigen hebben toch
LEVERRIER werd kort nadien door zijne
, ongetwijfeld hetzelfde
landgen6oten van het de- partement van het Kanaal tot d e Kamers
ig uit in alle besprekingen over
afgeveerdigi, en oefe,n_le een g -oot
het opelbaar onder.vijs. Hij , vet- I senator NAPOLE )N III.
Over eenige maan,len he: ft me.i hem een st mdbeeld opgericht
juist rechtover de sterrenwacht van Parijs.
(2) Da HUMBOLDT (Alexandre, baron 1 769 -1859) beroemde natuurkundige en reiz.ger van Duitschlami, lid van al de wetenschappelijke m tatsehappijen van Europa, schrijver van eene groote
natuu rkundige beschrtjving der wereld
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invloed heeft een onuitwisbaar merk geprent op het college
dat zij heeft helpen stichten. Zij was niet zeer bekwaam
in het besturen, maar haar gezond verstand, hare groote
rechtzinnigheid, haar moed hebben haar altijd doen
eerbiedigen.
Over haren invloed te Vassar, schreef een harer ambtgenooten : Wanneer zij in den raad der Hoogeschool trad,
was het gelijk een zeewind die eene te veel verhitte kamer
kwam verkoelen Hare oordeelen, kort maar krachtig, hakten door de drogredenen die de gewoonte of de politick te
Licht aannemen. Men kent van haar geene eigenaardige
onderneming nopens het bestuur van ,de Hoogeschool. Zij
was onbekwaarn tot kleinigheden at te dalen, maar de
algemeerie besturenswijze van hare ambtgenooten droeg
het kenmerk van hare strenge eerlijkheid. En waarlijk,
zuj heeft zooveel van haar zelve aan de Hoogeschool
meriegedeeld, van • haar schoon karakter, van haren
ernst, van hare wetenschap, en van hare stevige leer,
dat zij er eene leven -dige rnacht van blijtt, nu zelfs dat
zij niet tegenwoordig meer is. Spijtig is het toch dat
MARIA MITCHELL noch God noch openbaring erkende'
en met de leer der hedendaagsche materialisten ingenomen was. Wanneer zij Vassar verliet ging zij te
Lynn met hare familie wonen : hare leerlingen uit Vassar wilden dan eene betooging tot hare eer aanleggen,
maar zij kon niet tegenwoordig wezen ik denk, antwoordde zij op de uitnoodiging, dat de pogingen om
jong te worden in den ouderdom van zeventig jaren
geenen goeden uitslag kunnen hebben. Het spijt mii
dat ik die onthaling in New-York niet mag bijwonen,
maar ik ben moede, en na meer dan eene halve eeuw
werk zucht ik naar rust.
Die rust duurde niet lang. Een jaar daarna stierf
zij te Lynn van eene hersenontsteking, den 28 Juni 1889.
MARIA MITCHELL vielen vele eerebetuigingen te
beurt. De graad van Legum Doctor bekwam zij in 1853
van het Hanover-college, en in 1887 werd zij ook tot den
graad van Doctor in wijsbegeerte verheven door het leera-

98

WISKUNDIGE VROUWI-?,N.

ren-korps van Columbia, de Hoogeschool van Nantucket.
Zij was de eerste vrouw die in de Academie van
Kunsten en Wetenschappen aangenomen werd, in 185o
werd zij aan de Amerikaansche maatschappij ter bevordering der wetenschap vereenigd, en zij werd er lid
van in 1874. Om de rechten der vrouwen te vermeer-deren werkte zij vooral veel merle. In de meeting die
te Syracuse, in 1875 plaats had, werd zij voorzitster
gekozen der maatschappij die naar dat Joel streeft, enhet jaar daarna werd zij in dat eerambt bevestigd.
In hare laatste jaren hield zij zich vooral bezig
met de vlekken der zon en met de trawanten van Jupiter.
Zij gaf geene andere werken uit dan over wetenschappen„
indien men een bundelken gedichten uitzondert,. dat tot
titel voert : Sea weeds from the shores of Nantucket.
Een woord zal voldoende zijn over Mevrouw Sophia
Kowalewska en Juffrouw Bortniker. De eerste is professor in de 'Hoogeschool van Stockolm en onlang&
heeft zij eenen prijs van het Fransch Instituut behaalde
De Academie had voor den prijskamp BORDIN in het
jaar 1888 de volgende -vraag voorgesteld : Het leerstelset
nopens de beweging van een vast lichaam in een belangrijk punt volmaken. Mev. SOPHIA KOWALEWSKA had
de- kenspreuk gekozen Ibis ce que fais, fais ce que
dois, advienne que pourra. In haar werk werd er eene
nieuwe gelegenheid te baat genomen, om de differentieele vergelijkingen der beweging van een vast lichaai-n„
dat in een punt onbeweeglijk is, te integreeren. Eene
merkwaardige hoedanigheid van ha re verhandeling is
het gebruik der hoogere afhankelijke grootheden, die
tot daar het eigendom schenen te zijn der stelkunst en
meetkunde, in de oplossing van een mecanisch vraagstuk. De Commissie die tot beoordeeling van de verscheidene werken over het voorgesteld onderwerp gekozen
geweest was, gaf eenstemmig den prijs aan de studie met
de bovengemelde kenspreuk, en liet de begeerte blijken dat
de verhandeling gedrukt zou worden in de werken van de
vreemde geleeiden. Zoo gevraagd, zoo gestemd. Volgens het
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reglement deed de Voorzitter den gesloten brief open
die de gekroonde verhandeling vergezelde , en men_
was niet weinig verwonderd den naam te hooren aankondigen van eene vrouw Mevrouw SOPHIA KOWALEWSKA (0. Het was toch de eerste maal niet dat
deze geleerde vrouw de beoordeeling der wetenschappelijke maatschappijen met geluk had onderstaan.
Eene nota van haar is in 't Fransch geschreven
onder den titel : Sur la propagation de la lumiêre
dans un milieu cristallise, en is oak in 1884 in de
Afdeeling der Wetenschappen van het Fransch Instituut gelezen geweest. Het einde van dit werk stelt ons
eene merkwaardige bijzonderheid voor, namelijk dat
de algemeene formulen die dat verschijnsel mathematisch
uitdrukken, eene beweging aanduiden die men door
de veronderstellingen van den yEther niet met Liltleggen. In 1875 had Mev. KOWALEWSKA eene studie
reeds laten inlasschen in den a Journal fib- die Mathematik a van Crelle, te Berlijn, onder den titel
Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen.
Deze verhandeling was door haar eertijds aan de vvijsgeerige faculteit van Gottingen gezonden geweest als
eerste stelling tot het verkrijgen des graads van Doctor (2).
Juffrouw BORTNIKER is gekend om hare studieri
over de Cy-cliden. In -1887 heeft zij eene nota gezonden aan de Afdeeling der wetenschappen van het
Fransch Instituut, onder den titel : Sur un genre particulier de transformations homographiques (3). Die verhandeling was eene aanmerking van twee artikels van.
den Engelschen wiskundige Sylvester over de homogra-.
phie (4) van twee vaste lichamen (5).

(i) Cfr. Comptes-rendus des seances de ?Academie des sciences. T. 107.
(2) Cfr. Crelle. « journal far etc. » Band 8o, biz 1.
(3) Cfr. Compt. rend. des seanc. de l'Ac des sciences. T. 104.
(4) Afhankelijkheid van twee lijnen van elkander op zoodanige
wijzd, dat ieder punt der eene met een bepaald punt der andere
overeenkomt.
(5) Cfr. Compt. rend. des seanc. de l'Ac. des sciences. Bkd. 101.
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Nu hebben wij dus van de doorluchtigste vrouwen
gesproken die zich met hooge wiskundige beschouwingen bezig gehouden hebben Zoo - veel mogelijk hebben
wij de loutere wetenschappelijke bijzonderheden van kant
gelaten. Indien wij op het einde van dit werk onze
aandacht tot het voorgaande keeren, en het leven
aanschouwen van die welke nu uit dit leven reeds
gescheiden zijn, zullen wij bemerken dat de geleerdsten,
uitgenomen nochtans MARIA AGNESI, onder zedelijk
opzicht voor de anderen moesten onderdoen. .De MARKGRAVIN DU CHASTELET was, verre van , daar, geen
voorbeeld van deugd, en men moet bekennen dat
eene der groote oorzaken van dit ongeluk in het gebrek
aan eenvoudigheid lag, dat hare zonderlinge . neigingen tot wetenschap medebrachten. Ofschoon HYPATIA,
SOPHIA GERMAIN en MARIA MITCHELL onze bewondering verdienen, moeten wij ze misschien meer beklagen
dan loven. \Varen de ooren van de eerste zoodanig
door de vleierij van hare tijdgenooten niet gestreeld
geweest, zou zij niet met ootmoedigheid haar hoofd onder
het juk van het Evangelie gebukt _ hebben? Zonder die
vleierij zouden de twee anderen misschien ook zoo niet
opgeblazen zijn geweest door die ijdele en bekrornpene
wijsbegeerte die bijna alle rechten aan de wiskunde
toeschrijft, en geloof en gewoon menschenverstand v,eracht
en misprijst. Heft integendeel CAROLINA HEESCHELL
eenen minderen luister door de wetenschap verworven,
toch mogen wij haar onberispelijk leven zonder voorbehoud roemen.
Leuven.

A. MILCAMPS, S. J.

ZEVENDE JA ARBOEK
DER

LETTERKUNDIGE VEREENIGING
JAN FRANS WILLEMS (1).

ET spijt ons de Letterkundige Vereeniging Jan
Frans Wilkins niet van naderbij te kennen.
Aithans uit haar Zevende Jaarboek kunnen wij
opmaken dat zij eene alleszins gezonde richting volgt;
en mannen als Bouchery, Bellemans en Van Herendael, die zij als leden telt, boezemen onvoorwaardelijk
vertrouwen in.
De eerste bladzijden des Jaarboeks zijn ingenomen
door een verslag over eenen Novellen-Prijskamp, dat
bovengemelde Heeren als jure's onderteekenden en vvaarvan ik de inleiding laat volgen.
« Den 12 Januari 1888 sChreef onze vereeniging
eenen prijskamp uit, ten eerste : voor Novellen, en ten
tweede voor eenen Tweezang, (gedicht), bestemd om
getoonzet te worden.
« De schri;vers van Noord- en Zuid-Nederland
werden uitgenoodigd er deel aan te nemen. De volgende prijzen waren uitgeloofd :
s Aan de best gekeurde Novelle, Too franks en
een verguld eermetaal ; voor het Gedicht, eerste prijs
3o franks en een verguld eermetaal; tweede prijs :
20 franks en een zilveren eermetaal. »

(i) Antwerpen,

BUERBAUM-VAN DER GOTEN . 1890.
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Zeventien novellen en vier tweezangen werden ingezonden. De waarde van den eersten prijs voor de
novellen werd verdeeld tusschen de twee stukken
Blinde Marten door Alexis Gallant van Gent, en Pieter
Avesoete door Victor De Lille van Maldegem.
Die werkjes zijn inderdaad verdienstelijk en verraden bij de jonge schrijvers buitengewonen aanleg.
« Blinde Marten, (zoo lezen wij in het verslag
van den jury,) is eene voortreffellike schets uit het
volksleven, die van eenen fijnen opmerkingsgeest getuigt.
Hier ademt alles natuur en waarheid, het is eene echte
photographie. Ja, zoo is wel het yolk in zijnen handel
en wandel; zoo is de taal die het yolk spreekt, zoo
zijn de gevoelens die het in zijn hart draagt, zoo is
zijn Teed, zoo zijne vreugde, zoo zijne deelneming. Men
voelt zich te huis bij al die personen, Welke de schrijver
in eenige frissche tooneeltjes afschetst, zonder tot het
platte, alledaagsche of te dalen.... Eenvoudig van behandeling, zonder gezuchtheid of ongepaste ingevvikkeldheid, ligt er toch een dichterlijke wasem over het stuk,
dat in eene zuivere taal geschreven is en eene edele
strekking besluit.
« Pieter Avesoete is met vrij te pleiten van lang,dradigheid en zoiidigt wel eenigszins door overvloed
van bijzonderheden ; dock hoe juist zijn de verschillige toestanden van het werkmanshuisgezin niet geteekend? De strijd van den vader tegen het noodlot, zijn
Nertrek, het lijden der moeder, de reis naar de nijverheidstad zijn roerende tafereelen, met een vast en geoefend penseel afgemaald ; en dan de optocht van de
socialisten, het verdwijnen van den misleiden echtgenoot,
-de angst van moeder en kind zijn wezentlijk prachtig
weergegeven. Hier ook vinden wij eene wel gekuischte
taal, alhoewel eenige gewestuitdrukkingen het verhaal
ontsieren, dat eene uitmuntende strekking bezit : een
krachtig pleidooi voor eigen haard. »
Dit laatste stuk verdient, onzes erachtens, bijzonderen lof om het godsdienstig gevoelen dat er overal
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in doorstraalt. Hierbij wint het niet alleen in innerlijke
waarheid, dewijI de godsdienst onze Vlaamsche bevolking, om zoo te zeggen, in het bloed zit, maar strekt
tevens tot allerkrachtigst behoedmiddel tegen de besmettelijke werkingilvan het socialismus, ,wiens noodlottige
uitwerksels het werk meesterlijk voor oogen stelt.
Wij wenschen dus den heer Victor De Lille hartelijk
geluk, en verlangen meer werken van dergelijken zin
aan zijne pen, die steeds in keurigheid en kortbondigheid winnen zal, te zien ontvloeien. Het ware te wenschen dat zime heilzame pogingen krachtig ondersteund
werden door alien, die de belangen der werkende klasse
ter harte nemen.
Twee andere novellen die van reeds geoefender
stij1 en rijper geest getuigen, versieren denzelfden bundel.
Naar den Oost ! van A. De Sadeleer heeft ons
geboeid gehouden van de eerste tot de laatste bladzijde.
Nog een pleidooi voor eigen haard en huiselijk
genoegen ! De stiil is gekuischt en gespierd ; geen
langdradigheden, elke bijgehaalde omstandigheid brengt
ons een stag verder in het verhaal. Gulhartige
op een en zelfden stond met diep gevoel vereend,
ziedaar wat het talent van den heer A. De Sadeleer
kenmerkt ; zeldzame gave, geestigen lach met tranen
van aandoening weten te vermengen, zooals in het
saloon tafereeltje der verloving.. Hoe natuurtrouw zijn
daarbij de schilderingen der polders, van het dorpje
de Have, van het visscherhuisje enz. ! Hoe wel naar
het leven opgenomen de karakters van den ouden zeebonk Piet, en bijzonder van Rika, de schalksche,
manhattige en getrouwe Rika! Kortom, goed gelukt
onder alle opzichten mag dit verhaaltje heeten; en
zonder er juist een meesterstuk van te waken, zullen
wij het toch eene eereplaats gunnen over de werken
van die soort.
FamilieTaken door Jos. F. Buerbaum, geeft onder
den bijtitel van « eenvoudige vertelling uit het Antwerpsch schipperskwartier, » de geschiedenis eener stiet-
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moeder, gelijk er maar weinig gevonden worden. Helena
is een toonbeeld van volhardende zelfopoffering, met de
snoodste ondankbaarheid beloond; maar eindelijk op
het sterfbed, waar het bitter hartewee haar voor den
tijd neergeworpen heeft, den haat eener onverzoenbare
schoonmoeder door hare edele gelatenheid ten eenen
male oveminnende. Hier geldt althans het gezegde van
een bevoegden kunstrechter, waarmeé wij op ander
gebied liemelsbreed verschillen : « Zeker de nederigstepersonen kunnen helden zijn, en die heldhaftigheid
kan blijken in zeer gewone omstandigheden » (I).
1k geloof het wel : Helena, de edelmoedige stiefmoeder,
en vrouw Moortgat, de verstokte grootmoeder, zijn
de klaarblijkendste bewijzen hiervan. Losheid en ongedworigenheid van stiji, gepaard met keurigheid van taal
en spreekwijzen,, ziedaar wat den uiterlijken vorm betreft ;
meer handeling dan beschrijving, meer gevoel dan
inbeelding, meer tranen dan vreugde, ziedaar wat het
innerlijke aangaat. Doch wat het wed( prijzenswaardigst
maakt, is de hoofdgedachte : de godsvrucht, bron der
deugd en der ware heldhaftigheid. En nu, alvorens
aan het bock vaarwel te zeggen, eene kleine critische
bemerking, die de schrijver ons niet ten euvel duide!
De titel : Familie,Taken is vrij onbeduidend; waarom
hem niet veranderd in : De Stiefmoeder? Dan hoefden,
wel is waar, de drie eerste hoofdstukken tot een enkel
verkort, om niet te lang de opmerkzaamheid des lezers
van Helena, de hoofdpersoon, afgetrokken te houden ;
maar ook zou het werk in 'eenheid, het eerste vereischte der kunststukken, stellig gewonnen hebben.
V6Or honderd jaren, een streng geschiedkundig en
tevens echt dramatisch verhaal der Belgische omwenteling van 1789, door J. Van Herendael, stelt ons levendig
voor oogen de noodlottige verdeeldheid der Statisten
en Vonckister, die den heldenmoed van Van der Meersch

(1) MAX ROOSES .

Derde Schetsenboek. I, bl. 31.
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en zijne Patriotten moest verijdelen, en het nauwelijks
verloste vaderland onder het juk der vreemden terugbrengen.
Cornelia door P. Van Delen is eene hartroerende
schets uit de schrikkelijke on tploffingsramp der Cartoucherie te Austruweel.
Verder treffen wij nog in hetzelfde Jaarboek : A ntwerpen, eenige tafereeltjes uit de XIV e en XVe eeuw,
geschetst door J. B. Van den Oever; en Kops en Brants,
fragment uit een onuitgegeven verhaal, door Jan Boucherij ; twee brokken die ons naar meer doen verlangen.
Mogen de heeren Boucherij en Van den Oever weldra
de laatste hand aan hunne gewrochten leggen, die zeker
grooten bijval zullen vinden.
Nu een woordje over de dichters.
De Zes' Schoolliederen van E. J. Ossenbiok verwezenlijken het denkbeeld dat men zich van zulke stukjes
vormt; eenvoud zonder matheid, vloeiendheid zonder
nalatigheid, gepastheid van uitdrukking zonder gezochtheid. Ernstig of prettig, die poezie is altijd verkloekend
en zederijk (1).
De twee Fabelen van K. Stevens, al munten zij
ook niet uit door de verhevenheid des onderwerps, zijn
ten minste in gemakkelijke en vloeiende verzen geschreven.
Dertien Gedichten getuigen van Emiel Schiltz' vruchtbaar talent. Stukken als de Franchimontiers, de Bard,
de Zoon van Bodwognat, Worth bewijzen daarenboven
dat de peer Schiltz niet slechts in het teedere wel slaagt,
maar ook voor het krachtige, het dramatische opgewassen is. Wij verwachten veel van hem ; hij is geroepen
om onder de beste Zuid-nederlandsche dichters onder
eeuw te tellen. Hij houde zich dus niet tevreden met
onderwerpen van minder waarde, noch verbeuzele zijne
krachten in het beoefenen eener gemakkelijke kunst ;

(1) De H. Ossenbiok schrijft ergens iv'hooren, dat zien wii
noode. Die afkapping der stomme e, v66r de in onze taal steeds
geaspireerde h, zou als eene tout moeten vermeden worden.
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maar reppe stout de adelaarsvleugelen en wage hooger
vlucht en verder vaart. Doch hij verlieze ook niet uit
het oog , dat taalkennis de grondslag is van alle
letterkundige vorderingcn. Althans zal hij met ons erkennen dat de taal soms nog meer gekuischt kon wezen-,
dat de natuurlijke woordschikking wel eens ten offer
gebracht wordt aan rijm en versmaat. Blanke verzen,
die heden al meer en meer in zwang geraken (helaas!),
gebruikt hij al te mild. Hoe zouden de Zoon van
Bodtvognat en Worth erbij gewonnen hebben, in rijm
te staan!
En nu, hoera voor al die kloeke en rijkbegaafde
kampers der moedertaal ! Antwerpen for ever! (I) De
bakermat van Conscience en Van Rijswijck blijft steeds
het middelpunt, het hart onzer Vlaamsche letterkunde,
gelijk zij de onbetwistbare metropole van handel en
schoone kunsten is.
Drongen.

O. L. s. j.

(1) De letterkundige vereeniging : Jan Frans Willems, heeft haren
zetel te Antwerpen.

DE SEVENSTE BLISCAP VAN MARIA (i).

OORALEER over de Sevenste Bliscap te spreken,
moeten wij eenige woorden zeggen aangaande
de tooneelschikking, opdat iedereen wel moge
begrijpen hoe de vertooningen der mysteriespelen geschiedden, en tevens den gang van een stuk wel moge
verstaan.
Toen het kerkelijk drama, na kerk en kerkhof verlaten te hebben, naar markt en plein werd overgebracht,
moest men zorgen dat iedereen de vertooning kon zien,
en zoodus ontstond er behoefte aan een verheven en
min of meer gesloten tooneel.
In den beginne, toen de vertooningen nog meest
bestonden uit stomme figures vergezeld van de uitlegging door den eenen of anderen verkondigd, -mocht
Men zich te vreden stellen met een planken staketsel.
Doch later, wanneer het tooneel eene grootere uitbreiding genomen had kon men zich daarmeé niet vergenoegen, en er moest eene regelmatige tooneelschikking
gevonden worden.
Willems zegt dat alles schijnt aan te duiden dat
er geen eigenlijk tooneel met ophaaldoek en schermen
bestond.
Ons dunkens is deze meening moeilijk aan te
nemen. Hoe zou men deze aanteekeningen uitleggen
yi 325, die wile sal men den hemel opdoen daer God
(i) Mysteriespel der XV de eeuw. Uitgegeven met glossarium
op last der Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde door
K. STALLAERT, Gent, A. Suffer. fr. 3,00.
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sit — [045 de belle toe — indien men ten minste
geene gordijn veronderstelt? En zou men zelfs het
bestaan van dekoratia niet mogen aannemen bij het
lezen van deze verzen
v. 646.

'Ic orde bekinnende,
Duna mi, eest waer — soe est abuus ?
Den berch van Syon, ende miin huus,
Daer Maria, Gods moeder volrnaect
In woent.
NA

en verder de woorden die Andries spreekt tot de andere
apostels als zij met eender wolken vor Marien duere
versamen waren
v. 784.

Ic sta en merke
Deze plaetse. Mijn bruers, alsict versinnen
Dat es den berch van Syon, siet,
OOOOO . ........
• • . . •
Dits thuus daer oec de moeder ons Heeren
In woent.

en dat Peter daarna bij Maria zoo hevig gaat aankloppen dat de Moeder Gods zelve zegt :
Wie sijn die lie?
Jan, die seinen herde ruut,
Dat si soe cloppen.

Ons dunkens duiden deze plaatsen genoegzaam aan
dat er waarlijk eene min of weer kunstige tooneelschikking bestond en het is moeilijk aan te nemen dat
men van onze voorouders eene zoo groote verbeeldingskracht mocht vereischt hebben, dat het genoeg zou
geweest zijn op het tooneel een stack te plaatsen met
het opschrift : Hier ist huus' Marien — of — Dit is
den berch Syon.
Wat de wijze van vertoonen betreft, daarvoor
moet men zich noodzakelijk eene stellagie voorstellen
met drie verdiepingen of gaanderijen. Dit blijkt uit de
woorden van Innich gebet (in de eerste bliscap)
v. 914. Met minen eggere salic gaen boren
Nernstelic, inden hemel een gat
Ende vliegen tot hare
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namelijk tot Ontjermicheit die in den Hemel zit biden
Here, alsook uit aanduidingen zooals deze : - Groet
gerommel ende geruitsch salmen in de helle maken met
alrehande geruchte groet geruchte inde helle, enz.
Zoo komt het, zegt Willems, dat de spelende personen
klommen of daalden in de drie verdiepingen, naarmate het
hunne rol meebracht. Het aardigste, maar rnoeilijkste
vertoog was de val der engelen, neertuimelende in de
Hel ; loch dikwijls brak bij dergelijke evolutie, den een
of andere ziin. been, en het was misschien om die reden,
clat men te Brussel, in 1444, goedvond dien val weg
te laten, zooals wij lezen in den Prologhe van de
eerste bliscap r 5o
Wi laten overlien
Lucifers val met sijnre partien,

Doch later, wanneer het geestelijk
spel uit de mode
was geraakt om
plaats te maken
voor een gansch

*Ark

vvereldlijk tooneel

de SpelenvanSinne,
dan had men natuurlijk geene drie
verdiepingen meer
noodig, en men vergenoegde zich met
een schouwtooneel
van twee verdiepen,
waarvan het onder,ste diende tot het opvoeren van het eigenlijke spel, en het
bovenste tot de vertooning van verschei-dene stomme figuren die met de uitgesprokene woorden min
of meer in betrekking stonden ; zoodat, gelijk Serrure zegt,
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deze voorstellingen molten vergeleken worden met de
printen, die een werk versieren, en die eerder tot de
opluistering des boeks dan tot de opheldering van den
tekst moeten dienen.
De eerste uitgave der spelen van Sinne van het
gentsche Landjuweel, geeft ons de afbeelding van dit
schouwtooneel waar wij hiernevens eene nateekening
geven.
Komen wij nu tot de Sevenste bliscap van Maria.
Dit stuk werd gespeeld op bevel van het Brusselsche
magistraat omtrent de eerste helft der XVe eeuw. Waarschijnlijk geschiedde deze vertooning op de groote markt,
na de processie van 0. L. V. van den Zavel.
De handelende personen zijn, buiten de apostelen,
God, de Zaligmaker, de aartsengels Gabriel en Michael,
maagden, geburen, joden, Lucifer en zijne dienaars enz.
Het stuk speelt in de omstreken van Jerusalem.
De inhoud is deze De H. Johannes komt Maria,
na den flood van haren geliefden Zoon, bezoeken en
vertroosten. Maria klaagt dat zij sedert de verspreiding
der apostelen zoo eenzaam is en verlaten en herinnert
den geliefden apostel dat hij onder het kruis ham' tot
zijne moeder aangenomen heeft._ Johannes kan onmogelijk bij haar blijven, hij moet de goede leering gaan
verkonden, doch hij biedt Maria zijn huis aan dat aan
den voet van den berg Sion geleden is, en zijn aanbod
wordt gereedelijk aangenomen. Hierop beveelt zich
Johannes in hare gebeden en zij verlaten elkander
Hierna komen de Joden klagen over de verontrustende uitbreiding van het christen geloof, waartoe
de handelvvijze van Maria, die dagelijks de plaatsen
waar haar goddelijke zoon geleden heeft gaat bezoeken en vereeren, niet weinig bijdraagt. Zij zouden
haar dan ook willen doen gevangen nemen. De potestaat verklaart echter geen recht te hebben daar lets
tegen in te brengen, doch verzekert, dat hij later
wel zijne voorzorgen zal nemen dat men van Maria's
lichaam Beene relikvvien zal maken en daarom, zegt

DE SEVENSTE BLISCAP VAN MARIA.

hij, zal haar lichaam verbrand worden « in cleynen
pulvere » en de assche « tegen den mint » gezaaid.
Maria leit in haer gebede in haer camere en
vraagt aan God dat Hij haar tot Zich zou roepen.
Nu gaat « de hemel open » en God zendt den engel
Gabriel om aan zijne moeder te kondigen dat zij binnen
drie dagen met Hem in den Hemel zal vereenigd zijn.
Maria drukt de vrees uit den vijand, op haar stervensuur, te moeten aanschouwen, en . tevens den wensch
de apostelen nog eens te mogen zien. Deze beide
verlangens worden naar wensch beantwoord en dit vervult haar met blijdschap.
Nu wordt het tooneel verplaatst naar Ephese waar
Johannes het geloof predikt : twee en gelen omvatten
hem in een kleed dat eene wolk moet verbeelden en
voeren hem weg tot voor de woning van Maria. Bemerkingen der Epheziers over zijne prediking en vervvondering over zijne verdwijning. Johannes van zijnen kant
is niet min verwonderd zich aan den voet van den.
berg Sion te bevinden en klopt bij Maria _ aan. Hij verhaalt haar wat hem gebeurd is en vraagt zich af waarom
dit is geschied. Maria zegt hem dat zij het verlangen
uitgedrukt had de apostels voor haren dood nog eens
rond haar vergaderd te zien en dat God hair verlangen ingewilligd had. Nu verschijnen ook de andere
apostels die op dezelfde wijze als Johannes voor Maria's
woning bijeengebracht zijn. Zij ook zijn alien verwonderd zich daar te bevinden en zij verheugen zich weer
met een te zijn en de ontslaping van Gods moeder
te mogen biiwonen.
Zij leggen de kranke te bed en knielen rond haar,
in gebeden verslonden. Nu treed Lucifer op en zendt
zijne dienaars uit om Maria's ziel te gaan 'mien; doch.
de aartsengel Michael verschijnt, en, na den duivel, door
teksten uit den Bijbel bewezen te hebben dat hij op
de H. Maagd geen recht heeft, verjaagt hij hem met
geweld.
Ondertusschen nadert M aria's dood. Zij hoort het

112

DE SEVEN- STE BLISCAP VAN MARIA.

koor der engelen haren lof zingen en de stern van
haren goddelijken Zoon die haar tot hem roept. Zij
neemt dan afscheid van de apostelen en geeft den geest.
Doch wanneer de apostelen het lichaam naar zijne
laatste verblijfplaats dragen, worden zij door de Joden
overvallen. Deze willen hun verbieden te zingen en trachten
de hand op de kist te leggen. Maar zie ! de Joden worden
met blindheid en larnheid geslagen en de lijk.stoet kon
ongedeerd zijnen we.; vervorderen.
De apostel Thomas, die in I ndie gebleven, dock
door eenen engel van alles onderricht was, komt later
ook aan en verkondigt aan zijne broeders een nieuw
wonder, namelijk de hernelvaart van Maria, die hem
door den hemelbode bekend was gemaakt. De apostelen
begeven zich naar het graf. Daar vinden zij nog de
kleederen en een hemelsch brood opdat (si) en soude
tivivelen niet. Zij danken den Heer, gaan uiteen, en
begeven zich weer, elk naar de landstreek van- waar
hij gekomen is.
Dit mysteriespel is, wat handeling, samenhang en
taal aangaat, het schoonste dat wij bezitten. Het staat
verre boven de- eerste bliscap, waarvan het grootste
gedeelte een hors-d' ceuvr e is en wel zou kunnen vergeleken worden met de pleitrede uit Racine, waar de
rechter ook niet naliet den spreker een sarcastisch
« passer au deluge » toe te sturen. I'nderdaad, in de
eerste bliscap, die de boodschap is des Engels, wordt
eerst breedvoerig gehandeld over den val van Adam,
hoe deze beraamd werd in de hel en ten uitvoer
gebracht in 't aardsch Paradijs; Welke straf Adam
onderging , hoe hij uit het Eden gejaagd werd en
moest werken in het zweet zijns aanschijns en zoo
vo orts zijn geheel leven tot aan zijnen flood. Daarna
is er eene samenspraak tusschen Bitter Ellende en Innich
Gebet, waarop volgt een lange redetwist tusschen
I nnich Gebet, Ontfermicheit , Gerechticheit . Waerheit
en God, de Soen Gods en de' heilege Geest . Deze
twist, die niet min dan 435 verzen beslaat, eindigt
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-met de opoffering van God den Zoon die toegestaan
heeft de menschelijke natuur aan te nemen, en de
,omhelzing van Vrede en Gerechticheit, volgens het
woord van den Psalmist : justitia et pax osculatae sunt.
Daarna wordt de geheele geschiedenis van .7oachern
verhaalt ; hoe hij veracht werd door de andere priesters
omdat zijne vrouw Anne onvruchtbaar was; hoe God
zich Joachims ontfermde en hem door eenen Engel
bekend maakte dat hij zou varier worden van die, welke
later de erfzonde zou ontladen. Daarop volgt de geboorte
van Maria, hare opdracht in den tempel en eindelijk
haar huwelijk met Joseph. Dit alles van r 1402 tot
1967. Eindelijk komen wij tot de boodschap des
Engels, en dit, het bijzonderste gedeelte van het stuk,
wordt afgehandeld in min dan honderd verzen, 't is te
zeggen van 1968 tot 2053. Daaruit blijkt dat het
stuk als samenhang en opvatting verre beneden de
waarde staat van de sevenste bliscap, waar eigenlijk
niets overtolligs in gevonden wordt. Wat het stuk zelf
betreft als kunststuk, staat 'ook dit laatste werk verre
boven het eerste; er is meer handeling en meer eenheid, en zelfs de taal is edeler en niet zelden komt
men er voortreffelijke bladzijden in tegen. Men leze
slechts de verzuchting van Maria, r 3o5
laes! God Heere! Wat sal ic bestaen?
Sal ic van troeste dus bliven versteken?
Mijn herte mocht my in 'drucke ontgaen.
Ay laes! God Heere ! Wat sal ic bestaen?
Ic ben in sullen rouwe bevaen!
Mi dunct al sonde mi therte breken.
0 laes 1 God Heere! Wat sal ic bestaen?
Sal ic van troeste dus bliven versteken?
En can van drucke nauwe gespreken,
Dat Hi my laet, mijn liefste geminde! enz.

Men voelt Kier den druk der H. Maagd en men
is doordrongen van de vurige verzuchting die zij tot
God stuurt ; men voelt dat het een kreet is des harten
a 0 laes! God Heere! wat sal ic bestaen? » en de
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lezer is aanstonds met de persoon ingen omen. Dit klein
staaltje zal volstaan om den lezer eene gedachte te
geven van de taal en de frischheid van dit mysteriespel, en, wij durven hopen, menigeen den lust geven
zich het werk aan te schaffen en het te lezen. Wat
veer is, de tekst is voorafgegaan door eene zeer
belangrijke inleiding waar ons eene beschrijving gegeven
wordt van de processie of liever van den ornmeganck,
die het opvoeren van dit mysteriespel voorafging. Ten
slotte moeten wij den Heer Stallaert dank zeggen, dat
hij onze middeleeuwsche tooneelletterkunde, die zoo
schaarsch bedeeld is, met die perel verrijkt heeft. Zijne
uitgave is de eerste vrucht der Vlaamsche Academie,
en zal. deze gunstig doen kennen en waarlijk vereeren.
Brussel.

JAMES.

MIJN GOD , VE,RGEEF MU DIE ZWAKHin!...

LING.. klang... kling . klang... luidt het kloosterkloksken, en, heinde en verre, klinken de zoete
tonen over de stille, stille heide.
Kling.. klang... luidt het angeluskloksken ; binnen
den kloostertuin knielt een witte monnik in den zandwegel neer, en, het aangezicht diep ter eerde gebogen,
bidt hij : « Wees gegroet ».
Kling.. klang... kling.. klang...
Zacht daalt de zonne in 't Westen, en kleurt in
goudglans de purpere heide, die aan den kloosterhof
paalt; 't haantje van den kerktoren blinkt en schittert ,
en uit den bosch, van tusschen de denneboomen, roept
de koekock : « go6n avond ».
Uit tv:- .:t heikruid, uit de boomen, uit de blommen
walrnt een aangename, doordringende geur, die de locht
zoetjes balsemt.
Op hunne slanke , stengels buigen de lelien zoo
liefelijk hun kopken, en schijnen to droomen bij die
verrukkelijke avondschemering ; de zwartkop, in eenen
rozestruik gedoken, rust in zijn nestje en droomt mede ;
en de monnik, diep in zijne kappe gedoken, wandelt
traag over de paden en droomt, droomt... aan vroegere
dagen misschien.
Alles zwijgt stille, in zalige rust ; alleen de krekel
kreunt zijn avondlied; een verdcold bieken gonst nog
voorbij ; en een dauwdrop lekt zacht klinkend in 't water
des vij vers.
0, zoete, vredige zomeravond !
Als bij tooverslag hoort men op eens in de verre
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— van achter de masttoppen die ginds donker afteekenen op den rozigen hemel — de mollige tonen eener
muziek. Ze klinken zoo zacht, o, zacht als in een
droom.
Druppelend perelen de tonen door elkaar : ze weenen
en klagen ; jubelen en zingers ; en zwellend smelten ze
in prachtige akkoorden tot eene heerlijke melodij, die
op de lochten voortzweeft, die de ziele vervoert, en de
heimelijkste snaren van 't herte doet trillen van ontroering.
Maar, hemel, wat gebeurt daar!
Met opgeheven armen, met bleek ontsteld gelaat
staat de monnik dear to midden van den kloosterhof!
Sterlings staart zijn ooge ten hemel, alsof hij daar vervlogen tijden zag ; en, als onder. den drang eener
vurige begeestering, volgt hij met bevende hand al de
bewegingen der muziek.
Wonder beeld!... Is hij een weergekeerde geest?...
Dwaalt daar,_ in die breede wine pij, de schimme van
eenen toonmeester uit vroegere eeuwen?...
Traag galmt de beeklok en roept de vrome kloosterlingen ter ruste. — Sidderend wendt de grijsaard het
hoofd naar den kloostertoren, en zijn arm verzwakt.
Ginds verre zingt nog altijd de betooverende melodij :
ze streelt, ze lokt, ze zingt hoe zoet het leven is .. —
Hoe schoon, hoe schoon... murmelt hij; en als waanzinnig geeft hij met den arm weer krachtig de maat.
Klir“... klang...
Alsof eene onzicht bare, verpletterende hand hem trof,
plotsling verschrikt de monnik bij dien klagenden klokkentoon, — bij dien klokkentoon, die steeds zoo wonder
zoet aan 't hert hem sprak, en nu als eene vernianende
stemme hem toeklinkt!... Weg is de lastig kwellende
droom; de monnik ontwaakt, en ontzenuwd valt zijn
arm neder , een traan rolt uit zijn ooge ; en uit zijne
borst stijgt een droevig snikken.
Ginds, langs den boschkant, sterven de laatste
tonen der muziek ; alles zwijgt weer stille; en de
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monnik sukkelt traag, naar de oude kloosterkerke, waar
de choorlamp pinkelend beeft en blikkert.
Aan den voet van den hoogen autaar valt hij op
de knieen en weenend zucht hij : « mijn God L.. mijn
God vergeef mij die zwakheid !... Ach ik dwaalde,
'k was uitzinnig; neen, 'k en west niet wat ik deed...
Duizenden tonen klonken daar in mij : ze klonken in
mijn hoofd, ze klonken in mijn herte,... als een zwellende bruissende vloed overstroomden zij mijne ziele;
ze vervoerden mijn geest in die vroegere dagen... 0,
Heer, 't was een heerlijke avond als deze, ik stond
aan het hoofd eener menigte kunstenaars, en de melodij
die daar zooeven als engelenstemmen zong, ze klonk
dais voor de eerste maal in de wereld : – ik had ze
geschapen ; een deel mijner ziele leefde en juichte er
in !... 0, ze begeesterde het yolk ; en 't yolk vierde mij :
blommen vielen, en hoopten tot bergen voor mijne voeten ;
maar ach, de blommen hadden doornen, scherpe doornen en. diepe wondden ze mij 't herte... Gij mijn God,
mijn eenig goed, Gij alleen hadt medelijden met den
armen verstooteling : Gij zalfdet mijne ziele, Gij leiddet
mij in deze stille kloostermuren, waar ik den vrede, den
zaligen vrede des herten vond. En ik, ik ging U verlaten, mijn God,.. U verlaten voor eene nCetigheid ik
ging mijne ruste storm ;., ik liet me verlokken door
hetgeen mij eens met zooveel walg en bitterheid vervulde;.. ik ging vallen onder de bekoring!... ^
« 0, vergeef mij », snikt de grijsaard, « vergeef mij die
» en langs de tempelwanden suizelt eenzaam,
zwakheid
« vergeef mij die zwakheid... »
eenzaam de galm
Het hoofd diepe gebogen, bad de monnik zachtjes
voort; de choorlamp pinkelde helder; niets en stoorde
de rust van dit plechtig oogenblik.
Buiten droomde nog de witte lelie ; de zwartkop
sliep nu reeds in zijn nestje; tegen de hooge kerkraam
ritselde het lindeblad; en in 't groene loover orgelde
de nachtegaal.
Kling... klang... kling... klang...

Sint-Niklaas.

HENDRIK SEGERS.

VAARWELGROET
AAN DEN KUNSTSCHILDER J. JANSSENS.

:7
-_ ET schepsel boven alle de aardsche groot,
_II, ', De mensch, leeft ...iie. alleen bij graan en brood,
M'tj) Maar bij elk woord, dat uitging uit den monde
46 Van Hem, die aarde schiep en hemelronde,
Die schreef in wonderteeknen zonder tal
Zijn' naam op ieder stipje van 't heelal.
Op lelieblad en breedgetakten ceder,
Op musschevlerk en koning adlaars veder,
Op kouden steen, op 't levend aangezicht,
Op alles prijkt Gods naam in glanzend licht.
Eilaas, te velen duiken weg in 't duister
En blijven blind voor 's Heeren schoonheidsluister;
Te velen wroeten voort in louter stof,
En wijden woord en werk en lied en lof
Aan wat de zinnen
niet de ziel
mag streelen,
Aan wat de dood
geen leven — rond zal deelen!
Toch enklen staan, en wondrend weidt hun oog
Op Gods gewerken en zijn prachtvertoog
Geliefden Gods en uitverkoren zielen,
Die God in 't Schoone zien waarvoor zij knielen,
En leven van Gods hemelgave en gunst,
Door 't edel merk bestempeld van de Kunst.
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Wel hem, die langs zijn baan hen mag ontmoeten ;
Bij warmer handdruk hen mag vrienden groeten ;
Mag wandlen aan hun zij naar 't 'schoonheidsveld,
Waarvan hun geestdrift zooveel wondren meldt;
Of zitten mag naast hen, en gretig schouwen
Hoe zij uit stof en geest het werk opbouwen,
\Vaarbij door 't Godgetrouwe nageslacht
Hun meesternaam eerbiedig wordt herdacht.
Wat lekker brood ons dan hun vingren breken !
't Is manna, dat uit hoogz,-r hemelstreken
In onbevlekte blankheid nederdauwt
En smelt in geest en herte, daar t herkauwd
Zal worden uur en uren lang en dagen,
En levenwekkend voedsel rond zal dragen.
o Ja, gij, Christen kunstenaar, ge zijt
In d'eigen kring tot Godsgezant gewiid,
OM over 't y olk bij plechtig handenzeegnen
Het wonder manna-meel doen neer te reegnen;
Gij staat — zoo Mozes ter woestijne stond —
En deelt de spijs der blanke Schoonheid rond,
Een spijs der ziel, die God wou zelf bereiden,
Zoo hemelzoet van smaak en zoo verscheiden.

God weet, mijn vriend, hoe diep mij 't herte bloedt
Bij 't stamelen van dezen vaarwelgroet
En 't lief herdenken aan vervlogen dagen.
Toch zal mijn tong nu rouw- noch jammerklagen
Niet mij, maar aan de Kunst behoort uw lot;
En waar de Kunst u roept, daar roept u God.
EUG. DE LEPELEER.

Te Sint-Nicolaas, den

2 2sten van

Meiinaand, 1890.

EIMIEMIZZI
AAN DEN WEL EERWEERDEN HEER

JOANNES JOSEPHUS ENGELBERT ALOYSIUS
VANWEDDINGEN
doende Tijne eerste mis, den 25 September 1864 in 0. L.V.
ter Predikheeren, te Leuven (1).
ZAL de dichtlier nog eens stemmen,
Spannen mine liefste snaer,
Nu mijn vriend, voor de eerste reize
Opklom naer het zoenaltaer.
Ware 't slechts den mensch gegeven,
Op naer eisch verheven toon,
Priesterwaerde te bezingen
Dan ja, klonk het zeker schoon.
(1) Het afsterven van Mgr. A. Van Weddingen, die den 7 Juli 11. tee
Laken ontsliep als aalmoesenier van het Hof, herinnerde mij dat ik een
gedicht bezit vervaardigd en afgelezen ter gelegenheid zijner Eerste Mis
door den eerw. heer hoogleeraar J. DAVID. Ik dacht dat het aan de lezers
van het Belfortkon aangenaam zijn, hun d it stuk meé te deelen. Enkelen
zoudenkunnen twijfelen of David wel zelf het vervaa"digde, daar hij geen
dichterwas en ten jare 186 4 a 1866 door den zwai en letterkundigen arbeid
gansch afgemat moest zijn van geest en lichaam Dit is waar, wij hebben
hem gedurende omtrent ,le 3o jaar en vooral in den laatsten tijd goed
gekend en met hem omgegaan, en wij twijfelden ook eenigszins ; edoch
onze vriend, Mgr Van Weddingen zelf, heeft ons verzekerd dat David
het voor hem gemaakt en afgelezen heeft op zijne Eerste Mis. Overigens, hoewel David geen groot liefhebber was van teesten, nochtans in
bijzondere gevallen, had men het genoegen er hem aan te treffen en
soms een gedicht van hem te hooren ; zoo bij voorbeeld, op de Eerste
Mis van zijnen stadsgenoot P. Fr. X. De Ram, in Meert 1827, op dievan zijnen boezemvriend J. Bosselaer, in 1825, en op de viering der
Eerste Mis van den buitengewoon veel belovenden jongen leviet
A. Van Weddingen, die in 1869 doctor in godsgeleerdheid wend
uitgeroTen, bij zijn afsterven hoogst geleerde werken achter
liet, uitmuntend Fransche dichter was, lid der Koninklijke Academie te Brussel, ridder van het Leopoldsorde en van de orden
van Frans-Jozef en van de ijzeren kroon van Oostenrijk.
L. W. SCHUERMANS, pr.
Wilsele.
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voelen,
Maer het pert alleen kan
Drukt het met geen woorden uit,
Hoe de priester wordt vereno,-eld
Wen de hemel zich ontsluit,
Wen de Ge yer van het leven
Met zijn heerlijkheid ornstraeld,
Na 't krachtig woord des priestess,
Op het , outer nederdaelt.
Gij gevoeldet ook die volh?,id
Die met Jesus nederkwam,
Die, als 't ware, uw ziel aen de aerde
Losrukte en ten hemel nam.
Zegentogen zaegt gij knielend
Op 't aenbiddelijk Sacrament,
En ontbrandet aen die liefde,
Die een aerdsche mensch niet kept
Scepters kan de wereld geven,
Vreugden die het vleesch geniet;
Maer dat innig zielgenoegen
Neen dat kan de wereld niet !
Slaven zijn het, die haer dienen,
Waenvreugd szhenkt zij voor geween;
Maer 't geluk, de ware vrijheid
Y1-1dt men in de deugd alleen.
Ook gij voeldet deze waerheid,
G'hebt haer 't vaerwel vroeg gezegd,
En het zoete juk van Jezus
Op uw schouderen gelegd.
't Voorrecht van zijn woord to spreken,
Dat Hij u op heden gaf,
't Moge u rust en leven kosten,
Ruilt gij voor geen' scepterstaf.
Gij hebt reeds op uwe lippen
De eerste wetenschap vergaerd,
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En gij zult haer trouw verspreiden,
Aen de waerheid nauw gepaerd.
Gij zult op uwe wegen strooijen
Zuivere E vangelieleer,
En der menschen herten vullen
Met de orakels van den Heer.
Doch, mijn vriend, het woord des Priesters ,
Ook als 't schoone lessen geeft,
Moet op kloekheid zijn gegrondvest
Die voor geen gevaren beeft ;
Nu zijn ij ver wordt gedvvarsboomd,
Nu hem alles tegenstort,
N u wordt vaek de deugd verwaerloosd
En het voorbeeld schiet te kort.
Ja, wie heden Priester zijn zal,
Dien voegt onverschrokkenheid,
Om het duizendhoofdig ondier
Dat aan leer en godsdienst bij t
Moedig op den nek te trappen,
En den stalen waerheidschild
Op zijn gorgel neer te drukk en
Tot het zijnen doodskreet gilt.
Ja, het wangedrocht des ongeloofs
Beurt nog dagelijks het hoofd,
't Onverbasterd woord des Heilands
Wordt van weinigen geloofd ;
Leering, door hem zelf geregeld,
Wordt voor beuzeling geschat ;
Ja voor d weeperij gebrandmerkt,
En men zwelgt zich leugenzat.
Maer Baer zijn nog echte kristnen,
Kinderen der beloftenis,
Voor wie Jezus' bloed aen 't kruishout
Vruchtloos niet vergoten is.
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Die, mijn vriend, die moet gij steunen,
Voeden, troosten dag en nacht ;
Dat de geest der valsche wijsheid
Hen in 't zielverderf niet smacht.
Dan, ik zal uw plicht niet toonen,
Gij zijt priester, God gewijd,
En gij zult het ambt niet wraken
Waer gij toe geroepen zijt.
Er zal u geen hulp ontbreken
Hij, die 't al geschapen heeft,
Zal den leeraer nooit vergeten,
Die voor 't heil der menschen leeft.
J. DAVID.
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NGEVOLGE de wet van fo April 1890 op het
hooger onderwijs moest er aan de Hoogeschool
van Gent een leeraar benoemd worden van
strafrecht en strafrechtspleging. Geheel de Vlaamsche
partij, zonder onderscheid van denkwijze, vroeg de aanstelling van den beer Julius Obrie, rechter bij de rechtbank van eersten aanleg te Gent, lid der Koninkli;ke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, en in
Noord en Zuid bekend om zijne grondige kennis der
Nederlandsche rechtstaal.
Het algemeen bestuur der lanldagen had, in plechtig
gehoor, de candidatuur van den heer Obrie aanbevolen
aan den heer hoofdminister Beernaert; de Vlaamsche
Conferentie der Balie te Gent, afdeelingen van het
Davidsfonds en andere Vlaamsche maatschappijen -hadden
voor hetzelfde doel geijverd; de pers had algemeen,
sedert maanderi reeds, krachtdadig in denzelfden zin
geschreven — kortorn, gansch de Vlaamsche beweging
vroeg den beer Obrie als den eenig mogelijken titularis, daar al zijne mededingers nog zonder,sporen NNaren
in het vak en derhalve met grond verdacht van onbevoegdheid.
Gemelde leergang is immers te gewichtig om aan den
eerste den gereedste toevertrouwd te warden, want tot
hiertoe nog slechts facultatief, zal hij doodgeboren zijn
moest hij niet betrekkelijk volmaakt gegeven worden, en
al de heilzame vruchten, welke de Vlaamsche beweging
er van verwacht, worden bijgevolg in hunne kiem versmacht.
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Een ministerieel besluit van 8 April 189o, dezen
leergang inrichtende, liet verhopen dat de wenschen der
Vlamingen gingen verwezenlijkt worden ; maar weldra
liep het gerucht, dat de nieuwe leerstoel door eenen
hoogen beambte in het Ministerie voor eenen Tijner
neven, of vrienden, besproken was...., dat de candidaat
in het Vlaamsche kamp teenemaal onbekend en bovendien een bepaald tegenstrever was van het Staatsbestuur.
Denkelijk om hem den tijd te geven langzamerhand toch
jets aan te leeren van het yak, dat hij zou geroepen
worden te onderwijzen, en ook om de ernstige candidaten, die opgekomen waren, te ontmoedigen, besloot
men den leergang te doen beginnen met de strafrechtspleging en vooreerst maar eenen « chargé de cours » te
benoemen..,
Een cursus van strafrechtspleging is eigenlijk slechts
bet derde gedeelte van hetgeen, naar luid der wet op
het hooger onderwijs, moet ingericht worden. Art. 49
dier wet bepaalt in zijn eerste paragraaf : « Te beginnen
met I Januari 1895 zal niemand tot eenig rechterlijk
ambt, behalve bij de rechtbanken van koophandel, in
de provincien West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en
Limburg kunnen benoemd worden, indien hij niet door
,een examen bewijst bekwaam te zijn de bepalingen der
wet van 3 Mei 188 9 , betreffende het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken, na te leven. »
En § 7 van hetzelfde artikel luidt : « Van de proef,
voorzien- bij de eerste en tweede paragrafen, worden vrijgesteld de doctors in de rechten, die door hun diploma
zullen bewijzen dat zij over het strafrecht en de strafrechtspleging een examen in het Nederlandsch hebben
afgelegd voor eene hoogeschooljury of voor eene door
de regeering ingestelde jury, zittende voor de proef,
waarvan de leergang van strafrecht en van strafrechtsyleging deel maakt. »
De hoofdleergang is wel degelijk de cursus voor
strafrecht, de strafrechtspleging is in zekeren zin slechts
bijzaak.
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Van alle kanten kwamen protestation tegen het ongelukkig ontwerp op, en de beer Minister zal wel. meer
dan een persoonlijk tot hem gericht schrijven hebben
ontvangen, waarbij op het gevaar en het onvoldoende
daarvan werd gewezen.Niets zou baten.
Welgezeten heeren uit Brussel zouden hunnen
candidaat doen benoemen, al moesten de Vlamingen
daardoor verbitterd zijn. Inderdaad, bij ministerieel
besluit van 3o Juni werd de beer Claeys gelast met den.
leergang van strafrechtspleging aan de Gentsche Hoogeschool.
Nooit verwekte eene benoeming meer opschudding :
klaar bewijs dat het Vlaamsch beginsel meer en meer
veld wint, dat de Vlamingen, niet meer te paaien met
halve maatregelen en moo het geen hun toekomt,
deemoedig af te bedelen, voornemens zijn krachtdadiger
hunne recl-Aen te eischen. Van alle kanten kwamen
vertoogschriften naar de Kamer ; in alle strijdende
Vlaamsche maatschappijen werd er protest tegen aangeteekend; piakbrieven werden te 'Gent op de muren
uitgeplakt, en in de Vlaamsche pers niet alleen, maar
ook in de Fransche, bijzonderlijk te Gent, werd deze'
ongelukkige aanstelling op hevige wijze gehekeld. Zij
was inderdaad voor de Vlamingen eene bittere teleurstelling.
De Vlaamsche gewesten hadden de inrichting gevraagd
van eenen leergang van strafrecht en strafrechtspleging
Ln het Vlaamsch, als gevolg der laatstgestemde wet over
let gebruik onzer taal voor het gerecht, en als de noodmkelijke voorwaarde van den ernstigen voortgang der
Vlaamsche rechtsliteratuur.
Dc Bien public, die de benoeming' des heeren Claeys
lad afgekeurd, legde nu de fout op de bureelen van
len beer Minister. Wij verstaan de quaestie heel
alders! De plicht van den beer Minister, toen hij
)emerkte dat er hevige tegenspraak was niet alleen
lopens den in te richten leergang, maar ook opzich-
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tens den te benoemen leeraar, was klaar aangewezen.
Hadde hij bevoegde, geen politieke mannen geraadpleegd
en hun belangloos advies gevolgd, hij zou de fout niet
hebben begaan, welke hij heden moet betreuren.
Gemeld blad zou den beer Minister willen vergeven « a
raison des circonstances qui peuvent titre excessivement
difficiles. » In Gods naam, wat beteekent dat? Welke
« moeilijke omstandigheden » kunnen in dit geval bestaan hebben? De beer Minister v'vas volkomen ingelicht; hij kende het verlangen van geheel het Vlaamsche
kamp; men had hem den besten, ja den eenigst mogelijken candidaat aangeduid — en hij kiest, tegen den
aandrang der openbare denkwijze, den minst bekwame
van alien...
De Patriote alleen, opgesteld door lieden die totaal
onbekend zijn met den Vlaamschen taalstrijd en met de
behoeften van het Vlaamsch onderwijs, verdedigde de
benoeming, zelfs met gansch ongegronde verwijtselen
aan het adres van Vlaamsche dagbladschrijvers, die zoo
vermetel waren geweest het oordeel van den onbevoegden Brusselaar tegen te spreken.
In zip-len onbesuisden ijver voor den beer Claeys
of dezes machtigen peter vergat hij zich zoo ver, onder
voorwendsel van franc-parler (ja, wat al te frank !) eene
reeks onwaarheden te schrijven en personen te belasteren
die in de zaak zelfs niet betrokken waren. Zoo sprak
hij van den beer Herman de Baets als ter zijde geschoyen omdat het niet betaamde hem dit ambt met een
ander te laten cumuleeren. De beer de Baets had reeds
sedert lang van alle vraag afgezien, en, als er ooit een
cumulard is geweest, dan is het wel de beschermeling
van het Brusselsch blad, — want zijn onze inlichtingen
juist — hij bekleedt niet minder dan zes plaatsen, waarvan verder de Hist! Het is zelfs om aan die posten
niet te moeter. verzaken, dat hij geweigerd heeft den
Vlaamschen leerstoel aan de Hoogeschool van Luik te
aanvaarden. Patriote, gij, die in deze zaak een nieuw
Waterloo lijdt, , waarom weder gesproken van koorden
in het huis van eenen gehangene?
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De Patriote wil nog te kennen geven dat de faculteit van Gent den beer Claeys gunstig zou geweest zijn;
dat volksvertegenwoordigers van Brugge en Gent zijne
candidatuur zouden aanbevolen, en dat deze zelfs den
steun zou genoten hebben van den offici6elen leider der
Vlamingen in de Kamer. Dat zullen bevestigingen zijn
met den franc-parler hem eigen, in extremis uitgevonden, want het is valsch dat de autoritós acaderniques
den Bruggeling voorstonden, en wij hebben bewijzen dat
nagenoeg al onze gekozenen het voor den heer Obrie
met ons eens waren. Wat den beer Coremans betreft,
aan de beschuldiging, hem naar het hoofd geslingerd,
kunnen wij moeielijk geloof hechten, want het is juist
de beer Coremans die den beer Obrie de eerste aangezet heeft om den leerstoel van Vlaamsch recht te
vragen, dan wanneer deze laatste nog op zulk voorkoniend geval niet gedacht had !
Dat de Brugsche en Gentsche volksvertegenwoordigers spreken, alsmede de beer Coremans !
Nu moeten wij, om de waarheid te zeggen, nog
melden, dat zekere politieke mannen, aan wie gevraagd
werd om welke reden zij den beer Claeys hadden voorgestaan, antwoordden : hij was de eenige candidaat --de heer Obrie heeft de plaats niet gevraagd. Edoch
daarop is te antwoorden : de heer Obrie heeft de plaats
stellig gevraagd en zijn request is bier den Zondag
Maart in de postbus nedergelegd.
Armzalig uitvluchtsel ! Moest het request nog
versukkeld zijn geweest in den post, of te Brussel
genieterd, nog kan dit geene veroutschuldiging zijn,
want iedereen wist genoeg door de aanbevelingen der
bladen, der maatschappijen en anders, dat de beer Obrie
,op rang stond en bleef.
Dat men zich in onze woorden niet bedriege : wij
zijn geenszins vijandig aan den heer Claeys, en wij
zouden er niets tegen gehad hebben dat zijn peter
uit Brussel hem eenige schoone plaats hadde bezorgd,
waar zijne studien hem voor opgeleid hebben.

EENE BETREURLIJKE BENOEMING.

129

Doch wat den onderhavigen leerstoel aangaat, men
improviseert zich geenen leeraar, en nooit hebben wij
gehoord of gezien dat de heer Claeys zich met Vlaamsch
bezig gehouden heeft. Op welke Vlaamsche vergadering
is hij ooit verschenen...? welk Vlaamsch artikel is ooit uit
zijne pen gevloeid...? op welk bock staat zijn naam als
auteur geprent...? waar. en in welke omstandigheid heeft
hij ooit jets gedaan voor de Vlaamsche zaak ? Ja,
in Juli 1889 is een prospectus van hem uitgegaan,
een werk aankondigende over strafrecht, doch daar er
geen bock op gevolgd is, denken zekere sceptici dat het
een bloot lokaas was voor den besproken leerstoel.
Den nieuwen leergang inrichtende, moest de beer
Minister, om er goede vruchten van te bekomen, in de
, eerste plaats zorgen voor een bekwamen docent; nu,
welk gezag, welke glans kan de heer Claeys geven
,aan de lessen over Vlaamsch strafrecht? Totaal onbekend op ons letterkundig gebied (men weet tot heden
zelfs niet, of hij bekwaam is onze taal te schrijven zonder
fouten) is hij bovendien aan vele Vlamingen aangeduid als
,een volbloed fransquillon, die — naar de getuigenis
van eenen liberalen Gentschen schoolrnan zijn onderwijs aan de Normaalschool te Gent met in onze taal
-wilde geven, hoewel hij daartoe door eene ministerieele
-verordening van wijlen P. van Humbeeck verplicht was.
Niet opgeleid tot het yak, dat hij thans te onderwijzen heeft, zal hij ook geenen tijd vinden om er zich
in te bekwamen. Inderdaad! de heer Claeys vervult noch
min noch meer zes posten ! Hij is
Bibliothecaris der stad Brugge,
Leeraar van grondwettelijk recht en staathuishoudkunde aan de Normaalschool s van Gent,
Leeraar van grondwettelijk recht en staathuishoudkunde aan de Normaalschool van Brugge,
Leeraar aan de Middelbare school van Brugge,
Leeraar van estetica aan de Academie van Brugge,
Leeraar van strafrecht en strafrechtspleging der Gentsche Universiteit.
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Alea jacta est, en wij wachten nu den nieuwen
leeraar aan het werk...
Dat de taak hem licht zij, want het is altijd zwaar
en lastig als men zich opgedrongen heeft tegen den zin
van het leeraarskorps, tegen den zin der studeerende
jeugd, ja tegen den zin van gansch een yolk !
Intussschen, de Vlamingen niet ophoudende met
protesteeren, besloot de beer Minister hun eene halve
voldoening te geven, die eerder eene verzwaring van, het
kwaad mag genoemd worden, want zoo werd onze
candidaat voor goed afgescheept : een nieuw besluit,
door den Moniteur afgekondigd, gelastte den heer Claeysook met den leergang van strafrecht, in - het Nederlandsch.
Onder de protestation, welke dit spijtige geval heeft
uitgelokt, vermelden wij hierachter die van het Gentsche
Davidsfonds. Wij nemen ze over, omdat zij krachtdadig
en gewichtig is, en omdat zij den heer Minister eenen
weg opens om het gedane onrecht gedeeltelijk te herstellen.
Nu vraagt elkeen : Wat zal de beer Minister
does? Zal hij te Luik eenen onbekende benoemen,
ofwel den man die niet alleen ten onzent, maar ook
in Noord-Nederland de faam geniet van een voortreffelijk schrijver te zijn, die zijne 'taal grondig- kent, onberispelijk spreekt, en sedert jaren het vak, dat le onderwijzen
is, ernstig bestudeert?
Wij wachten !
In den loop der besprekingen, welke de ministerieele
besliss. ingen hebben uitgelokt, en nog dagelijks uitlokken,
werd meermaals de vraag gesteld : Waarom, als er
quaestie is van Vlaamsche taalbelangen, raadpleegt de
heer De Voider de mannen niet, die hunne sporen hebben
verdiend, en derhalve recht hebben, gehoord te worden?
Waarom neemt hij geene inlichtingen bij de ' Vlaamsche
Academie, samengesteld uit mannen van verschillige
denkwijze, alleszins bevoegd, en zijn voile vertrouwen
waardig ?
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De benoeming van den heer Claeys is niet alleen
eene fout onder Vlaamsch opzicht, het is ook eene politieke
fout. Nooit, of ten minste zelden, heeft een Minister de
voldoening in het aanvullen van plaatsen de beide staatkundige gezindheden te vreden te kunnen stellen ; bier
nochtans was het zoo, en in plaats van met genoegen die
kans waar te nemen, heeft men liever de beide partijen en
de Vlaamsche partij bovendien, te krenken en te misnoegen.
De liberalen zelven vroegen de aanstelling van den katholieken candidaat, en (verkeerde wereld !) de katholieke
Minister benoemt den liberate
Pas zijn de kiezingen van ro Juni voorbij, waardoor
de katholieke Vlamingen van Gent het_ ministerie vast
en pal aan het bewind hebben bevestigd, en het eerste
'wat zij vragen, niet uit overdreven en misplaatste
partijzucht, maar enkel in het belang van de Vlaamsche
zaak en ook een beetje van onze partij, wordt brutaal geweigerd... De rechtvaardigheid, de partijsolidariteit en de
bewezen diensten, alles moet wijken voor de nepotismezucht van een hoogen ambtenaar. Ja, die benoeming is
eene fout, eene erge en grove fout.
Ziehier het hooger bedoelde stuk
A an de heeren Senators en Volksvertegenwoordigers van het
arrondissement Gent.
HOOGGEACHTE HEEREN!
In den loop der maand April wendde zich het Bestuur van
het Davidsfonds (Gentsche Afdeeling), door tusschenkomst van den
heer Begerem, tot den heer Minister van Openbaar Onderwijs,
om in gehoor ontvangen te worden, met het doel hem den wensch
uit te drukken eenen Vlaamschen leergang van strafrecht aan
de Gentsche Hoogeschool te zien inrichten, en daarmede eenen
man te gelasten, even bevoegd in het strafrecht als in de Vlaamsche rechtstaal.
Het Bestuur wenschte ook bij den heer Minister er op aan
te dringen den heer Claeys, van Brugge, die sedert maanden
aangeduid werd om met dien Vlaamschen leergang gelast te
worden, niet te benoemen, overtuigd dat deze persoon de hoedanig;
heden tot het bekleeden van gezegd ambt niet bezit, en tot nu
toe geen bewijs van grondige kennis der Vlaamsche rechtstaal
gegeven heeft.
Door den heer Begerem werd ons bekend gemaakt dat de
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heer Minister gereed was het Bestuur van het Davidsfonds te
ontvangen, er bijvoegende dat de benoeming vOor de kiezingen
der Maand Juni niet gedaan zou \Norden en dat het meer gepast
zou zijn deze zaak na de kiezingen met den heer Minister te
bespreken.
Weinige dagen na de kiezingen wendden wij ons weder tot
den heer Begerem; edoch, v6Or dat deze achtbare -;olksverte,:,-enwoordiger den tijd had gehad onzen wensch aan den beer Minister
mede te deelen, kondigde het Staatsblad de benoeming af van den
heer Claeys als « chargé de cours a van eenen leergang van
strafrechtspleging.
De heer Minister heeft dus deze benoeming onderteekend,
wanneer hij op tijd door den heer Begerem verwittigd was
geweest dat het v3ornaamste der Vlaamsche Katholieke genootschappen in Vlaanderen den wensch had uitgedrukt, hem mondeling
te bewijzen dat de heer Claeys de bevoegde man niet was.
Geheel het Vlaamsche land, dat duidelijk zijne wenschen
had laten kennen, is door deze benoeming bitter teleurgesteld, en
keurt ze luidop af als eene grievende spotternij.
Wij moeten doen opmerken, MM., dat, om de wet van i o April
1890 toe te passel), het_ niet voldoende is de strafrechtspleging in
het Vlaamsch te onderwijzen, maar dat ten minste een ' deel
van het Strafwetboek in onze taal ook uitgelegd moet worden.
Deze leergang mag geen onderg,eschikte, maar moet een hoofdleergang zijn, en te dien einde denken wij dat daarmede een
gewoon hoogleeraar te gelasten is. Indien de bepalingen der
wet van 1849 do niet toelaten, zoo achten wij het noodig dat
deze wet zoodro mogelijk ' gewijzigd worde , om het getal
hoogleeraars aan ooze Hoogeschool te vermeerderen en zoo de wet
van io April 1890 ernstig te kunnen toepassen. In lien de heer
Minister beweerde dat de benoeming van den beer Claeys des te
gemakkelijker gedaan kon worden daar ze aan de begrooting van
het openbaar onderwijs weinig moest kosten, de heer Claeys
zijne verschillige bedieningen in on.lerscheidene scholen van den
Staat behoudende, zoo achten wij zulke redeneering beleedigend
voor de Vlamingen. Het is niet orn eene som van 7.000 fr.
's jaars te sparen, dat de rechten van een yolk gekrenkt moeten
worden!
Overigens, eenen Vlaarnschen leergang door den heer Claeys
aan de Gentsche hoogeschool gegeven, zou men als doodgeboren
mogen aanzien.
De Vlamingen hebben den to Juni het katholiek bestuur
krachtdadig ondersteund, niet alleen omdat het katholiek is, maar
ook omdat, volgens de beloften door meer dan eenen Minister, en
namelijk door den beer de Volder, in de Kamer afgelegd, zij
oveituigd waren dat het katholiek Ministerie de Vlaamsche rechten
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zou hebben verdedigd Nu, het is deze rechten niet weinig
krenken, eenen Vlaamschen leeraar te benoemen die geen andere
titels heeft dan den steun van eenen hooggeplaatsten ambtenaar,
en het felt, dat zijne benoeming aan de schatkist weinig kostl
Gedurende den laatsten kiesstrijd zijt gij alien, HH. Volksvertegenwoordigers, als Vlaamsche candidaten opgetreden. Het is
met het grootste vertrouwen dat wij 'ons tot U wenden, overtuigd
dat, indien de heer Minister den heer Claeys naat Luik niet zou
kunnen verplaatsen om een bevoegd man, den heer Julius Obrie,
lid der Koninklijke Vlaarnsche Academie, als gewoon hoogleeraar
aan de Gentsche hoogeschool te benoemen, gij heer de oprichting
zult vergen van een uitgebreiden lees gang van strafrecht met den
heer Obrie als leeraar, den man door alle Vlamingen gevraagd
als de bevoegdste — als de rechte man voor de rechte plaats.
Wordt er aan uwe billijke vraag geen gehoor gegeven, MM.,
ongetwijfeld zult gij zonder aarzelen in de Kamers optreden om
vrij en vrank den heer Minister te herinneren dat de bepalingen
der wet van io April 18yo ten voile en ernstig dienen toegepast
te worden.
Vorenstaand vertoog was reeds door de vergadering gestemd,
wanneer het Staatsblad van 21 Juli ons de mare aanbracht dat
de heer Claeys ook gelast wordt met den leergang van strafrecht
aan de Gentsche Hoogeschool.
Er blijft ons andel s niets over, MM., dan krachtdadig protest
aan te teekenen, voorloopig de ID, noeming te vragen , van den
heer Obrie als gewoon hoogleeraar van stratrecht en strafrechtspleging aan de Hoogeschool va.1 Luil:, en U andermaal te verzoeken de klachten der Vlamingen voor de Wetgeving te brengen,
Het ware den Vlamingen eenen nieuwen kaakslag geven.
moest de nog te geven leerstoel van Luik insgelijks worden toevertrouwd, zooals het gerucht loopt, aan iemand, evenals de
heer Claeys teenemaal in de Vlaamsche letterkundige wereld
onbekend, derhalve onbekwaam en niet opgeleid voor zijn gewichtig
ambt.
U deze ernstige punten onder het oog brengende, verzoekt U
het Bestuur aan alien, wie het aangaat, te willen herinneren dat
de Vlaamsche partij te Gent eene macht is, die groote diensten
heeft bewezen, en dus beter verdiende dan, ten gelieve van eenen
hoogen ambtenaar, gansch onbevoegd om in de quaestie een
oordeel uit te brengen, zoo niaar doodeenvoudig en zonder in
acht genomen te zijn, afgescheept te worden. Feiten als degene,
welke geheel het Vlaamsche land hebben ontroerd en geschokt,
blijven Lang in het geheugen en laten den slechtsten indruk achter.
Aanvaardt, Hooggeachte heeren, de verzekering onzer bijzondere
hoogachting.

DE HOOP.
Hoop, want de kimmen
Schitteren weer,
Engelen klimmen
Zacht op en neer.

Hopen is leven,
Klagende bard,
Diep staat 't geschreven,
Diep in uw hart.

Zingen in koren
't Opstandingslied :
Hooger geboren
Wanhopen niet.

Stel het in Zangen,
Zij die uw lied,
Gunstig ontvangen
Wanhopen niet.

De Hoop is een der mildste gaven,
Die God den mensch op aarde schonk,
Een bron, die 't smachtend hart moet laven
Na 's levens bittren lijdensdronk.
Aan Adam is de hoop gegeven
Toen hem den Lusttuin werd ontzegd,
Zij is ons lief en trouw gebleven
En houdt ons aan Gods woord gehecht :
De Hoop is voor den minbedeelde
Een vriend, een troost in druk en smart,
Een schàt, een onuitputbre weelde,
Zij weert vertwijfling uit ons hart.
De Hoop verzacht den keel der boeien
Van hmi, die in de kluisters zucht,
Zij doet de Zon van uitkomst gloeien
In 't sombre van de kerkerlucht.
De Hoop is 't wachtwoord van den priester,
Is zij des artsen heulsap niet,
Wanneer de Dood, verwoed en driester
Dan 't roofdier, reeds haar prooi bespieJt?
Al zijt ge lijdender en kranker
Dan Job, die op den mesthoop zat',
De Hoop strekke u tot reddingsanker,
Door 's levensstormen afgemat.
De Hoop is uit 't, Geloof geboren,
De Liefde blijft haar bondgenoot,
De Hoop is 't deel der uitverkoren,
Der afgedwaalden reddingsboot.
0 Hoop, gij wiekt op Englenveder,
Bezoekt paleis en leemen stulp,
Legt onder ieders peluw neder
Vertrouwen in des Heeren hulp.
De doodstrijd kan mij niet doen schrikken,
*k Doorklief den lijdensoceaan
En Zie de Hoop met Englenblikken
Op 't strand van 's Hemels haven staan.
Hassell.

KAREL QUAEDVLIEG.
D- . Ow ,(
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De drie Zustertalen, Vlaamsch, Latijn en Grieksch, of Regels
voor vergelijkende taalstudie op het gebied der Nederlandsche,
Latijnsche en Grieksche talen, door J. PASCO.
In het Julinummer 1890 van het Belfort heeft de heer X.
van Brussel dit werk beoordeeld, en *hij zegt er zijne meening
over met voile vrijmoedigheid, gelijk het eenen waren oordeelkundige betiamt. Om wille der waarheid meenen wij echter zijne
beoordeeling niet zonder antwoord te mogen laten.
Stippen wij vooree rst eene drukfout aan in het aanhalen van
het prospectus : « Het is heden niet genoegzaam bewezen, dat de
latijnsche en de grieksche talen, van den eenen kant, en al de
Europeaansche levende talen, van den anderen kant, zeer nauw
met elkander verwant zijn... »
Dat woordje niet staat geenszins in het prospectus ; het is
dus eene drukfout die in de recensie ongezien is binnen geslopen.
Het prospectus zegt : « Het is heden genoegzaam bewezen, enz. »
l ste aanmerking . De beer X. schijnt de benaming van Tustertalen,
aan Vlaamsch, Latijn en Grieksch toegepast, niet te kunnen verkroppen. Ons dunkens moest de uitleg die op bl. i3 nopens die
benaming gegeven wordt, hem nochtans voile voldoening schenken.
Neen, Vlaamsch, Latijn en Grieksch zijn geene zusters in den eenen
zin dien men heden aan dit woord geeft, maar wel in den zin
dien men eertijds nog al dikwijls aan dit wooru toekende, dat is
bloedverwanten.
Maar, zegt de heer X., « men vergelijkt geene arisr.he talen
die in hetzelfde lid niet verwant zijn. »
Ja wel; hoe zou het antlers mogelijk zijn hunne verwantschap
— in verschillend lid — te bestatigen? Alleenlijk is de vergelijking
wat moeilijker, dan wel als de talen « in 'hetzelfde lid » verwant
zijn. Kluge deed het ; Schoebel deed het ; Bopp deed het ; Eichhoff
deed het; waarom zouden wij het niet mogen doen ?
2 de aanmerking . De heer X. denkt « dat de tijd nog niet gekomen
is, om eigenlijke handboeken van taalwetenschap voor het middelbaar
onderwijs op te stellen ». Deze eneening deelen wij met hem; ook
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staat er nergens in het prospectus of ia het werk zelf dat het bock
als « handboek voor het middelbaar onderwijs » zou moeten of
kunnen dienen. Het werk is toegc vijd Tin de vlaamsche leeraars
van het middelbaar ondei,\\ ijs, niet om hen de taalwetenschap te
doen onderwijzen, maar om ze beter in staat te stellen hunne
gevorderde leerlingen ter loops « .,pmerkzaain te maken op de
nauwe verwantschap tusschen Vlaansch, Latijn en Grieksch, en
alzoo hun onderwijs gemakkelijker en aangena ner te maken ».
Over eenige jaren kende ik aan de Hocgeschool van Leuven
eenen Duitschen jongeling die pas de binken van het Gymnasium
verlaten h . 1,1; hij kende de bijzonderste regels van klankverwisseling tussclien het Hoogduitsch, het Latijn en het Grieksch, en
wist alzoo voor de voornaamste woorden zijner moedeitaal hunne
verw&nten uit het Latijn en het Grieksch .aan te halen. lk vroeg
hem eens of hi) bijzondere studien in dit vak gedaan had. —
« Neen, antwoordde hij, maar onze beer professor van Grieksch
leerde ons dat in het voorbijgaan. Waarom zouden de Vlaamsche
leeraars niet kunnen wat de Duitsche doen?
3de aanmerking. Volgens den heer X., « Wilde schrijver eene
Germaansche taal onderzoeken, hij moest eene oude Germaansche
taal nevens het Grieksch en het Latijn ten berde brengen ». Hier
schijnt de beoordeeler vergeten -te .hebben wat hij hooger zegde ;
« men vergelijkt geene arische talen .. die in hetzelfde lid niet
verwant zijn. » Eene oude Germaansche taal is zoo min als eene
nieuwe in hetTeltde lid met Latijn en Grieksch verwant. Hij schijnt
ook niet te weten of te vergeten dat de vormenleer uit het werk
gesloten blijft en dat alleen de wortels of de stammen der woorden
in, de drie talen vergeleken worden. Ware het werk eene vergelijkende spraakkunst, dan Iwo men zeker met het Vlaamsch geenen
\veg, daar de verbuigings- en vervoegingsvormen in deze taal te
verre zijn versleten ; dit wordt uitdrukkelijk verklaard op bl. 14
en i5. Doch zulks niet in het plan ; -alleen de verschillige
gedaanten van den- wortel of van den scam der woorden worden
vergeleken- en hiertoe worden de phonetische regels opgegeven.
4de aanmerking. De beer X. zegt dat bet oud Chineesch niet
eenlettergrepig was, en met eenen stoot slaat hij de vormkundige verdeeling der talen in duigen. Wij zullen niets doen om die verdeeling,
nog onlangs algemeen aangenomen en nu in duigen gevallen, op
nieuw in voege te brengen. Er is te weinig aangelegen om erover
te twister. Op bladz. 10 wordt uitdrukkelijk bekend dat die verdeeling niets leert over de verwantschap der verschillige talen ;
zij is dus zonder belang voor het Joel des werks en wordt maar
aangehaald pro memoria.
5de aanmerking. Wat in de taaltafel door Oud-Nederlandsch
verstaan wordt, kan de heer X. lezen blad. i3, 4°. Hij schijnt
bet bestaan van Oud-Nederlandsch niet te kunnen aannemen, omdat„
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« naar zijne bescheiden meening, 'het Nederlandsch uit de tongvailen der Saksen, Franken en Friezen gesproten is. » Welnu,
hij mag die meening behouden wij deelen ze nagenoeg met
hem (zie bl. 38, `de nota) — en terzelfder tijd heel gerust het
bestaan van het Oud-Nederlandsch aannemen ; immers het OudNederlandsch bevatte reeds de verschillige bestanddeelen die wij
in het Nieuw-Nederlandsch aantreffen.
Ede aanmerking. De heer X. is fel geergerd, omdat er opbl. i3 geschreven staat, dat « de Gotische taal mag aanzien 'worden als de stammoeder der andere Nederduitsche talen. » Volgens
hem zou zulke zinsnede maar passen in een werk der verledene
eeuw, en hij beeldt zich in dat daaronder een verouderd taalstelsel
schuilt, hetwelk moet vergeleken worden ;net het stelsel van Chappe
voor het schrijfdraadwezen. Hij denkt waarschijnlijk dat die woorden moeten verstaan worden, alsof al de Nederduitsche talen rechtstreeks van het Gotisch moesten afgeleid worden Doch dat zulks
de ware zin niet is, dat kon hij, met wat meer aandacht, gemakk eli ik onderscheppen. Geheel het werk spreekt daar borg voor.
Er s t aat wel dat de Gotische taal als de stammoeder mag aanTien worden, doch niet dat zij werenlijk de stammoeder is der
andere Nederduitsche talen. De taaltafel (op hi. 12) toont genoeg
aan, hoe die woorden moeten verstaan worden en in welke verhiouding het Gotisch tegenover de andere Nederduitsche talen gesteld
wordt : de Gotische taal staat nevens de andere Nederduitsche
talen als eene spruit van denzelfden stam ; doch, daar zij de oudste
en de voornaamste is onder hen, moet zij ook het best de oorspronkelijke karakterstrekken van den stam weerspiegelen en mag
alzoo als stammoeder der andere gehouden worden, ofschoon zij
het niet wezenlijk is.
7de en laatste aanmerking. De beer X. « beklaagt dat hij
nergens, beneden de bladzijden, de werken der hedendaagsche
Duitsche, Fransche en Nederlandsche taalmeesters vindt aangestipt. »
De reden daarvan had hij kunnen vinden in de volgende zinsnede van het Voorwoord « wij hebben getracht zoo nauwkeurig
mogelijk de bijzonderste regels op te geven voor eene verFelijkende
studie tusschen Vlaamsch, Latijn en Grieksch, en hebben daartoe
alles bijgebracht wat wij door eigene opmerkraamheid en overweging gevonden hebben en . meenen als zeker te mogen voorstellen.
Wie niemand tegenspreekt of niemand naschrijft, moet niemands
werken aanstippen.
Het hoofdzakelijke van het werk bestaat in het daarstellen
der regels van klank-, staf- en orgaanwissel voor Vlaamsch, Latijn
en Grieksch ; edoch, voor zooveel wij weten, heeft nog geen enkele
Duitsche, Fransche of Nederlandsche schrijver die phonetische
regels bepaaldelijk voor deze drie talen opgegeven.
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Slot. Wij bedanken den achtbaren beoordeeler voor de moeite
die hij heeft willen aanwenden, om een boek te bespreken waartegen hij, bij het zien alleen van den tifel, zoo fel vooringenomen
was; maar tevens betreuren wij dat hij zijne bespreking bij het
prospectus en de dertien eerste bladzijden der Inleiding beperkt
heeft, zonder het hoofdzakelijke des werks aan te roeren. Of zijne
aanmerkingen nu ook gegrotid waren, dat mogen onze lezers
besli ssen.
Leuven.
J. P.
Acta Mar Quardaghii, Assyriae praefecti, syriace nunc primum edidit una cum versione latina, J. B. ABBELOOS; S. Th. D.
— Bruxelles, Societe beige de librairie.
Bovenstaand werk van Mgr. ABBELOOS, Rector der Hoogeschool,
verdient niet alleen de aatidacht der geleerden, weike zich aan de
studie der oostersche t_den wijden ; als bijdrage tot de geschiedenis der aloude besch ty ing, en der kerkvervolging onder Sapor in
Perzie zal het ook in wijdere kringen kennis kweeken en nut
stichten.
Wij vinden bier kQstbare inlichtingen omtrent de zeden en
gebruiken, de staatkundige en huiselijke toestanden, uit fang vervlogen eeuwen. De schrijver voert ons nu eens aan het-hof, dam
weder onder het yolk en in het huisgezin, om tafereelen te schetsen, weike menig duister punt der oostersche beschaving in het
voile licht stellen,
Kardagh uit koninklijk bloed ontsproten, en door de natuur
rijkelijk begaafd, muntte uit door zijn ijver voor den eeredienst
.der magiers of oud-perzische priestess. Het was hem niet moeielijk
-de genegenheid van den kor1ing te verwerven, die hem met gunsten
overlaadde, en tot landvoogd van Assyrid benoemde! In deze betrekking gebruikte hij zijn vermogenden invloed om den heidenschen
•afgodendienst te bevorderen. Maar de Voorzienigheid riep hem tot
eene hoogere bestemming. Zij bezorgde hem een onderhoud met
.een christen kluizenaar Abdischou genaamd, wiens wijze lessen in
den dwalenden geest het licht ontstaken, en hem den veiligen weg
tot de waarheid baanden.
Op eigenaardige wijze bewijst de kluizenaar dat de zon en de
maan, het vuur en het water, de lucht en de aarde het onveranderlijke, eeuwige, volmaakte wezen der g-dheid missen, en daarom
ten onrechte door den landvoogd als goden vereerd worden. Deze
belangrijke bladzijde zal den geschiedschrijver der philosophie uit,stekende diensten bewijzen, zij toont hem duidelijk hoe de grieksche Godsleer bij de Syriérs begrepen en verklaard werd.
Quardagh geeft aan de roepstem der genade gehoor, zweert
het heidendom of en wordt een beschermer der christenen. Kloekmoedig en onversaagd blijft hij bij zijn' voornemen en weérstaat
heldhaftig aan de verlokkingen zijner familie en aan de woede der
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priesters. VI ijwillig leverde hij zijn lichaam in de handen . van het
yolk, dat hem op bevel des konings steenigde. Een steer, door
zijn varier geworpen, opende aan zijne edele ziel, bloedgetuige tot
den flood, de hemelsche gewesten. Een jaarlijksch feest te Melki
gevieid houdt de nagedachte iis van den martelaar in eere.
Onnoodig te zeggen dat niet alle bijzonderheden van dit verhaal dezelfde, historische waarde hebben. De legende heeft het
hare bijgedragen, om de geschiedkundige feiten op te smukken.
De bezonnen nuchterheid van den schrijver waarborgt nochtans de
waarheid der hoofdzaken. Het handschrift van Diarbekir, dat tot
grondslag van deze uitgave diende, behoort tot de 8e of de ge eeuw.
Het werk is op stevig papier, met eene prachtige letter gedrukt. De geleerde uitgever heeft den tekst met varranten (verschillende leeswijzen) voorzien volgens een handschrift van Mossoul,
en een handschrift in handen van een Chaldeeuwsch priester, den
erw. heer Bedjan.
Al zijn wij onbevoegd om over de philologische waarde
der uitgave te oordeelen, gaarne brengen wij hulde aan de
latijnsche vertaling, welke door klaar- en bondigheid, door zuiverheid en gespierde wendingen uitmunt, en het lezen tot een waar
genot maakt. Bemoedigend is het tevens in den harden levensstrijd
zich aan het voorbeeld d(r geloofshelden te spiegelen, vooral in
onze dagen, waar de christelijke beginselen al te dikwijls aan de
zucht naar rijkdom, eer en genot opgeofferd worden.
Wij wenschen Mgr Abbeloos van harte geluk en koesteren
de hoop dat zijne veelvuldige bezigheden hem niet zullen beletten
nogmaals uit zijn rijken schat eenige syrische gedenkstukken aan
het publiek merle te deelen.
De algemeene waardeering met welke zijne uitgaven van Bar
Hebreus, Jacobus Sarug en der Acta S. Maris begroet werden,
verzekeren hem den dank der vrienden van de Oostersche letterkunde en geschiedenis, te meer omdat , de boekverzamelingen in
Belgie volstrekt niet aan overvloed van dergelijke handschriften

Leuven.

K. D.

Een handboek voor Vlaamsche dichterscholen. — Onder
dien titel vinden wij in het Belfort (aflevering der maand Juli)
een goed artikel, heel juist beredeneerd, over het gebruik van
Boileau's « Art poOtique » in ooze Vlaamsche dichterscholen. 't Is
jammer oprecht dat die Fransche mijnheer zoo lang op onze
Vlaamsche banken gezeteld , en den Vlamingen tot leidsman
gediend heeft. Lang genoeg heeft hij getroond in onze dichter
halle om met eer te kunnen aan de deur gezet worden. Jammer
is het, dat niet alle Vlaamsche leeraren Vondels werkje gekend
en gebruikt hebben! Wie weet wat al dichters men gekweekt
hadde met Vondels Vlaamsche spijze, wat al dichtergloed gestOokt
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door Vondels dichtervuur, wat al dolenden gericht en- tot het
toppunt va: den Parnassus geholpen door Vondels hechten leiddraad, door zijne vaderlijke raadgevingen en hertelijke aanmoedigingen ! Hadde men zulks van over vijftig, honderd jaren reeds,
gedaan!... Doch, wie bekent het niet met ons, is het niet wat ruim
laat, om Vondel, niettegenstaande al zijne verdiensten, nog de
plaats van leidsman in onze kiassen toe te vertrouwen? Een grijsaard
van 't jaar Onzes Heeren 165o tusschen jeugdige mannen van
achttien jaar ! Of deed tusschen dit en 24.0 jaren onze edele
Vlaamsche dichtkunst niet den minsten vooruitgang? Wat al
nieuwe schrijvers zagen we sedert dien op het dichterveld optreden!
wat al nieuwe dichtvormen werden er bestudeerd en gebezigd 1
wat al meestergewrochten zagen het licht na de verschijning van
Vondels « Aanleidinge ter, Nederduitsche dichtkunst »! En over
dit alles zwijgt de groote puikdichter. (We vergeven het hem
volgeerne : de man was geen profeet 1) Doch anderen hebben dit
met Vondels wenken weten te vereenigen, en alzoo een uitmuntend handboek voor Vlaamsche dichterscholen vervaardigd : wij
bedoelen het in druk zijnde werk van den zoo gunstig gekenden
heer Frans Willems. Wie ke p t niet dien schrijver van zoo menig
degelijk schoolboek en dichtstuk ? Wie, na zijn « Stijl- en
Letterkunde » voor de Proza gebruikt te hebben, twijfelt er nog
aan, of zijn tweede deel « Podzij » 'zal dezelfde weerde hebben,
en dezelfde rijpe en overvloedige vruchten voortbrengen? Dichter,
zal hij het dichtervuur in de jeugdige studentenharten doen ontgloeien; dichter vol goeden smaak, zal hij door zijne lessen
oprechte dichters en kunstenaars vormen. Geen bock kan beter
geschikt zijn « om in den jongen studiosus het kunstgevoel, de
vatbaarheid voor het schoone te ontwikkelen en te verfijnen. »
En bij den dichter zullen de jonge studenten een getrouwen
leidsman vinden, die hun de wetten en de regels leeren zal, hun
de strikken van het hedendaagsch realisme en materialisme zal aanduiden, en steeds het beeld van den oprechten podet voor oogen
houden. Hij is « een goed leidsman, die den weg weet, die
vriendelijk en behulpzaam is, die begeestering kan verwekken voor
het doeleinde dat men bereiken wil, en den last der reize in
lust weet te keeren. » Tevens zal de student in dit bock uittreksels aantreffen van de beste, ja, van alle bekende schrijvers, met
dezer levensschets en voornaamste werken. De eerweerde heer
Lepeleer vraagt een handboek voor Vlaamsche dichterscholen
welnu, wij meenen hem er geen beter te kunnen aanduiden.
Zeker zal het bock van den heer Willems als schoolboek
onder meer dan een oogpunt den voorkeur verdienen boven
Vondels « Aanleidinge '». Immers, wat Vondel geschreven heeft
zijn enkele wenken, goed en juist, ongetwijfeld, doch algerneene
wenken, die zoowel bij proza als podzij te pas komen. Waar
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vindt men in Vondel de bepaling en de voorbeelden der bijzondere
dichtvakken, waar repels en oefeningen? En Wien dunkt let niet,
dat een boek dat spreekt « over de voeten ° en de maat der
verzen, over den ommetrek en aard van allerhande rijmen en
dichten », volmaakter is dan een werk waarin dit alles werd
overgeslagen ? Ja, wat Vondel zegt over de vloeiendheid der verzen,
het rijm en zijne ongezochtheid, en andere Bingen van dien aard, kon
beter « met de levendige stemme en voorbeelden beduid worden »,
'Ban dat wat hij oversloeg. Alwie het nieuwe werk van Frans
Willems zul gezien hebben, zal niet meer aarzelen Vondels
« Aanleidinge » in de bestoven bibliotheek te laten steken, en
,den studenten Willems' boek in handen te geven.
Tegen October, tegen de hefopening der klassen is de « Stijl,en Letterkunde, 2 e deel, Poezij, » van Frans Willems gereed.
Moge het boek veel bijval vinden en de beste vrUchten opleveren-1
Dit zal, wij twijfelen er niet aan, en wenschen er den schrijver
op voorhand het telijk geluk over.
Antwerpen.
X.
Vondels Meesterstuk, Lucifer, treurspel in vijf bedrijven.
Taal- en Letterkundig verkiaard door A.•M. VERSTRAETEN S. J. —
Tweede verbeterde uitgaaf. — Gent, ter drukkerije van A. Suffer,
Hooppoort, 52. A 0 189o. Prijs fr. 1,5o.
Pater Verstraeten is voor onze lezers eene oud-kennis. Pas
eenige maanden geleden, stuurde hij ons zijn met reden gewaardeerd Leven van den Hoogeerw. Pater Beckx ; en vroeger
sprak de critiek met welverdienden lof over zijne Studien over
Vondel en zijn 5aref in Dothan. Ileden stelien wij de tweede
uitgaaf voor van Lucifer. — Zooals gij ziet, werkt P. Ver.
straeten voor ons middelbaar onderwijs, en zijn werk is degelijk
wet k. Zonder aarzelen durf ik schrijven, dat zijne Vondel-uitgaven
-de beste zijn, die wij in de handen onzer katholieke jeugd kunnen
,geven. Er zij hem dank voor. — In hoeverre verschilt nu deze
tweede uitgaaf van de eerste, in 1884 gedrukt? De schrijver verwittigt cns zeif : hij heeft zich de aanmerkingen ten nutte gemaakt,
welke hem door bevoegde mannen uit Noord en Zuid gedaan
werden, hij heeft zijnen arbeid zorgvuldig herzien en op menige
plaats dien nog verbeterd. Zou het noodig zijn het plan van het
bock voor te leggen? Op het voorbericht volgt eene korte levens_schets van Vondel; daarna de inleiding, waarin ons de geschiea'enis van 't treurFpel wordt uiteengedaan, de bronnen worden
aangewezen, een woord gerept over de wiftigingen door. Vondel
uitgedacht, en historische feiten zijn aangeduid, die Vondels meesterstuk eenigszins ophelderen. Of de « Lucifer » eene « politieke
.allegoric » is, wordt nu later in het Aanhangsel besproken.
Doch waarom nog verder het bock ontleed? Zeggen wij ter
loops dat wij eenige wijzigingen of nieuwe nota's aantroffen, o. a.
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I Bed. v. 30, 8o, 131, 134, 154, 207, 210 ; II Bed. v. 446 ; III Bed.
v. 1067 ; IV Bed. v. 1423, 1570, enz. Kort en klaar zijn de volgende « Vondel-kwestien » in het I Aanhangsel verhandeld : 1. Is
de « Lucifer » eene politieke allegorie? — 2. Is de « Lucifer » een
tooneeldicht? — 3. Wat voor personen moest Vondel kiezen? —
4. Welke taal zullen de engelen spreken ? — 5. Heeft Vondel
Milton nagevolgd of omgekeerd? — Die besprekingen zijn belangrijk ;
men sla ze niet over. — Het II Aanhangsal bevat tekst- en taalcritiek. Ik zie hier met genoegen dat het v. ioo — duister vers —
eene melding krijgt, evenals v. 51, 235, 240 en 1718. .
Eene lijst der schoonste stukken slut het boek. Juister nog.
.dan bij 't eerste verschijnen [Sept. 1884], zou het Bien Public nu
mogen schrijven : « Le commentaire forme un beau travail -d'un
« vrai merite philologique et _litteraire », en heden nog meer dan
Coen is het waar hetgeen het Londensch Atheneum getuigde : « Pater
« Verstraeten heeft een merkweerdig werk uitgegeven vol van letter.« kundige en taalkundige waarde, over Vondels Lucifer, voorganger van het Verloren Paradijs door Milton. » — Dank en
eere zij den schrijver, en ook den uitgever otn zijn wel verzorgden
J. MUYLDERMANS .
druk.
St. Maarten, 'door HECTOR CLAEYS, onderpastoor te Leffinge.•
Tielt, G. Pollet-Dooms, 189o, 8 0 . Prijs fr. 1,25.
Een der meest populaire heiligen, in Belgid en Frankrijk, is
Sint Marten, bisschop van Tours, wien, alleen in ons land, niet
min dan vier honderd kerken en kapellen zijn toegewijd. Zijn lange
levensloop was gewijd aan het goede, en vervuld met waarlijk
buitengewone, ja wonderbare gebeurtenissen, welke reeds gedurende het leven van den heilige te schrift werden gesteld door
SULPITIUS SEVERUS, di.: verklaarde te verhalen wat hij met eigen
oor gehoord, met eigen oog gezien, of uit den mond van Martinus
zelf vernomen had.
Het is dit wonderbaar leven dat de eerw. heer H. Claeys, in
vijftien hoofdstukken, aan de Vlaamsche lezers doet kennen. Wii
volgen den vromen man van zijne vroege kinderjaren. Eerst soldaat, op bevel van zijnen vader, worden zijne oogen gedpend voor het
goddelijk licht en ontvangt hij in het jaar 33y het H. Doopsel. Van
den keizer ontslag hebbende bekomen, verlaat hij het leger, wordt
kluizenaar en bezoekt verscheidene landen als gelootsverkondiger.
In de handen gevallen eener rooversbende, ontsnapt hij, en gaat
de Ariaansche ketterij bevechten, maar wordt door de Arianen
gegeeseld en verjaagd. Na een verblijf op het eiland Gallinaria
bouwt hij een klooster te Liguge, bij Poitiers, verricht verscheidene wonderen, verwekt den geestdrift des yolks, en wordt geroepen tot den bisschoppelijken stoel van Tours. Nederig van gemoed,
blijft hij in zijne levenswijze van monnik volherden, sticht een aantal
kloosters en nieuwe parochien, geeft het voorbeeld der verhevenste

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

143

liefdadigheid, predikt 4e Parijs met den grootsten bijval, en sterft,
uitgeput van krachten, te Candes, waar hij geroepen was om eene
oneenigheid te vereffenen.
Al . de feiten, met betrekking tot het leven des heiligen mans,
zijn gestaafd of toegelicht door histotische schriften, welke ons
een allergunstigst denkbeeld geven van des schrijvers belezenheid
Daarop volgt het verhaal der gunsten, in velerlei omstandigheden
door Sint Marten's voorspraak verkregen, en der groote vereei ing,
welke, reeds onmiddellijk na zijn overlijden, zijner nagedachtenis
werd bewezen. Eindelijk heeft men de legenden en sagen, in verband
met den heilige, en de liedjens, te zijner eere door het yolk gedicht.
De schets, ziet men, is volledig, en daarbij zeer verdienstelijk
bewerkt. De eerw. heer Claeys verhaalt klaar, zonder nutteloozen
omslag van woorden; zijne taal is vrij zuiver, zijn stip boeiend.
In het kort, zijn boek verdient ten voile de gunst des publieks.
De druk is net; al!een hadden wij gewenscht dat de aanteekeningen, onder aan de bladzijde, niet zoo dicht tegen den tekst
waren gesteld ; een weinig meer wit, onder en boven, hadde het
oog meer voldaan en de lezing vergemakkelijkt.
Het hier aanbevolene boek van den eerw. heer Claeys is het
tiende, door hem geleverd. Deze groote werkzaamheid moge tot
voorbeeld gesteld worden aan vele priesters, wien het noch aan
tijd noch aan begaafdheid mangelt om de letterkunde te verG.
rijken.
De Zangschool, tijdschrift ter bevorderiPg van de ciffer
methode, verschijnende zesmaal 's jaars in afleveringen van 16 bladz.
in-40 . Prijs fr. 0,75 per j tar ; zich te wenden tot den eerw. heer
J. Tysmans, leeraar in de Normaalschool van Mechelen.
Dit schrift dat onder de redactie verschijnt van de heeren
Tysmans, Kanunnik Van Damme, Kanunnik Michiels, Pastoor
Karsseleer, de Schoolopzieners G. Bols en F. Willems, en onder
de hooge bescherming en aanmoediging- van Mgr. „Cleyr.hens, Edgar
Tines, Kanunnik Luyssen, den eerw. beer J. De Sitter en de heeren
Sak en Tilborghs, kunnen wij bij onze lezers niet beter inleiden
dan hier over te drukken wat 7 ijne Redactie aan hare lezers zegde
bij het verschijnen der eerste atievering
« Wij bedanken onze tairijke inschrijvers voor de bereid s,villigheid, met welke_zij op de Zangschool hebben ingeteekend.
Zij hebben verstaan dat de cijiermethode geroepen is om cene
geheele omwenteling, maar eene nuttige en vreedzame, in het
zangonderwijs te bewerken. Wat vroeger in hoogere onderw ijsgestichten en muziekscholen met moeite kon verkregen worcen,
het zelfstandig zingen namelijk, gaat voor de lagere school mcgelijk, ja gemakkelijk worden.
De lezers van de Zangschool zijn de eerste soldaten van het
Jeger dier omwenteling in Vlaamsch-Belgie. Met hunne hulp zal
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dit Leger, hoewei reeds zeer aanzienlijk, eerlang tot een legioen
aangroeien. Zoo ieder nog een man aanwerft, zal de Zangschool
haast tot in ieder dorp en in elke school doordringen.
Men denke eens na
Hoe meer lezers, hoe meer verbeteringen aan het tijdschrijft
'kunnen toegebracht worden ;
Hoe meer lezers, hoe meer kinderen die leeren zingen, en
bijgevolg, hoe levendigei de school, hoe aangenamer het familieleven, hoe keuriger de zang in de deftige maatschappijen, hoe
stichtender de zang in de kerk.
Hoe meer lezers, hoe minder slechte straatliederen, hoe meer
-voiksbeschaving I
Men denke dit rijpelijk na, en ieder zal geerne voor zoo edel
een doel eenige moeite willen aanwenden.
Wij verzoeken onze lezers ook, ons in te lichten over de uitbreiding der cijtermethode en ons kennis te geven van de moeielijkheden, die zij bij de toepassing zouden ontmoeten, en van de
,cpwerpingen, welke zij zelven tegen het cijferstelsel ooit gernaakt
hebben of van anderen hooren inbrengen.
Sterk door die medewerking zullen wij met hoop en cooed
en volherding onze ledige stonden wijden aan de verdediging der
cijtermethode tot voordeel van onze dierbare Vlaamsche jeugd
en onder de leuze : Voor God en Vaderland!
Schets der hedendaagsche Geschiedenis van Belgie ( 1 7891889), door den Z. , eerw. beer SYLV. BALAU Uit het Fransch
.vertaald. Gent, A. Siffer, 189o, 97 bl. Prijs fr. o,6o.
De -Lezer heeft hier een kort en bondig overzicht der voornaamste feiten, welke sedert het berucht jaar 1789 tot den dag
van gister in ons land zijn voorgevallen. Deze feiten zijn opgehelderd en gezond beoordeeld, zoodat het boekje leerrijk is en met
de meeste vrucht door het yolk zal geraadpleegd worden.
Bij het ond6rwijs der jeugd kan het groote diensten bewijzen;
het is namelijk het eenige handboekje van dien aard, dat bestaat,
zoo volledig, zoo duidelijk, zoo gepast. Wil men de jeugd bewaren
voor afd waling van het rechte spoor, als zij pens de wereld zal
ingetreden zijn, dan is het volstrekt noodig haar in te lichten
nopens de politieke toestanden van ons land in de laatste tijden :
.zij zal dan zien wie de voorstanders zijn der vrijheid, orde en
wettelijkheid, wie de samenleving beroerd en in gevaar gebracht
_hebben en zich behelpen met allerlei onnoemlijke middelen om
:het bewind in handen te krijgen, of, dat bezittende, te behouden.
Wij bevelen dit boekje aan voor scholen van volwassenen en
G.
voor gestichten van middelbaar onderwijs.
Woordenboek der Nederlandsche taal. Vzilde deel, eerste
afdeeling Glaasje-gloed. Bewerkt door Dr. A. BEETS en Dr. J.-W.
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MULDER. Wij moeten, met betrekking tot dit hoogstmerkwaardige
werk, de vroeger nog gedane opmerking herhalen : de bewerkers
van het Woordenboek schijnen de meeste minachting voor de ZuidNederlandsche dichters aan den dag te leggen.
Verzen worden hier aangehaald van een groot getal Hollanders, slechts van vier Belgen. Is het stelsel? opzettelijke verzwijging
van onze goede schrijvers? Ons dunkt, dat de opstellers van het
Woordenboek voorbeelden mogen zoeken bij de Vlamingen evenzeer
als bij de Hollanders, en dat zij in het groote werk de namen dienen
op te nemen van al degenen, die op den Vlaamschen zangberg eenen
naam hebben verworven. Het uitvluchtsel : men kent in Holland
de werken der Vlaamsche schrijvers niet, kan er geen zijn : de
bewerkers van het Woordenboek zouden we' doen, die te leeren
kennen.

Levensschets van Adriaan Willaert, door Is. VAN EECKHOUTTE.
Roeselare, De Brauwer-Roelens, 18go, 8 0 , 3i bl.
Het doel van den schrijver is, te bewijzen dat de stichter
der Venetiaansche Muziekschool te Roeselare geboren werd. Volkomene zekerheid, dit is, eene geschrevene wettelijke oorkonde,
bestaat daarvan niet, maar wel eene geloofbare getuigenis van eenen
waarheidlievenden geschiedschrijver — JACOB DE MEYERE - en
.onweerlegbare redeneeringen van ED VAN DER STRAETEN en FR. DE
POTTER. De heer van Eeckhoutte heeft alles wat over den beroemden zanger, met betrekking tot zijne geboorteplaats, geschreven
werd, bijeengebracht, met het loffelijke inzicht, zijne stadsgenooten
te bewegen eindelijk gevolg te geven aan de beslissing des gemeente,raads van 6 Maart 1867, om Willaert's kunst en verdienste met
een standbeeld te verheerlijken.
Wij hopen, dat dit boekje niet te vergeefs zal geschreven zijn,
en darken den Opsteller voor zijne poging om een waarlijk groot
man aan de vergetelheid te ontrukken
Du. — De Nederlandsche Spectator van 's-Gravenhage geeft van
de hand van Dr Stoett eene uiterst vleiende beoordeeling over het
werk van Hipp. Meert Het voornaamwoord Du, bekroond in den
prijskamp der K. Vl. Academie.
K. Vl. Academie. — Zitting van i6 Juli 1890 : Regeling van
huiselijke zaken, nieuwe uitgaven, bibliographic, commission enz.,
en verslag van M . de Potter over het voorstel om de jaarlijksche
plechtige zittirig in Augustus te beleggen, ten einde de buitenlandsche Eereleden meer gemak te geven ze bij te wonen.
Vlaamsche belangen. — Van de nieuw gekozene vertegenwoordigers der Vlaamsche arrondissementen hebben de volgende
heeren den ee.I in de Kamer afgelegd, in 't Vlaamsch Helleputte,
de Corswarem, Begerem, de Smet de Naeyer, Herry, Vercruysse,
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De Malander, Raepsaet, Thienpont, Raemdonck, Van Naem en,
Fieve, Van Cleemputte ; in 't Fransch : Schaetzen, Meyers, de Pitteurs, De Sadeleer, Van Wambeke, Kervyn de Lettenhove, De
Bruyn, Van den Steen, Eeman, Verbrugghen, Woeste.
Deze eedafleggers in het Fransch zijn nochtans alien, buiten
de drie laatste, bestuurleden in afdeelingen van het Davidsfonds!
Noblesse oblige !
— Bij de uitdeeling der belooningen voor laden van zelfopoffering deed Minister De Voider een ,groot deel zijner aanspraak
in 't Vlaamsch. Bravo, beer Minister, uw voorbeeld toont dat
willen kunnen is.
— Bij de aanstelling van den nieuwen rector van het 0. L.
Vrouwcollege der EE. Paters Jezuiten, te Antwerpen, was bijna
gansch de plechtigheid in 't Vlaamsch. Insgelijks bravo! en mocht
dit goede voorbeeld overal navolgers vinden.
— De Oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen richt eenen
oproep tot alle behoudsgezinde Vlaamsche maatschappijen en strijdgenooten, ten einde eenen bond te stichten die zijnen invloed over
gansch Vlaamsch Belgie zou doen gevoelen. — Te Brussel ijvert
men insgelijks voor het in leven roepen van een algerneen nationaal
of Vlaamsch N rerbond. Men ziet het, de Vlamingen werken en strewn met immer groeienden ijver, stellig kan de bepaalde zege niet
fang meer uitblijven.
— De Nederduitsche bond van Antwei pen heeft, ter gelegenheid van het jubelfeest des Konings een manifest uitgegeven, waarin
de rechten der Vlamingen krachtdadig vooruitgezet worden.
Congres Wallon. — Dit congres den 20 Juli door een handvol
onbekenie illustraties te Brussel gehouden, onder het voorzitterschap van een zekeren heer Termonia, vraagt niet min dan de
afschaffing van de Vlaamsche Academie, het intrekken der Vlaamsche taalwetten, de overheersching van het Fransch in gansch
Belgie, en eene g ■ ontere hoeveelheid Waalsche beambten in de
Vlaamsche gewesten. Rzscum teneatis... er waren er zelfs van
gevoelen dat eene Waalsche Academie moest opgericht worden
alsmede een Waalsche schouwburg, dat het Vlaamsch van de
muntstukken en de bankbriefjes moest verdwijnen, en andere gekheden meer.
Het hoofdbestuur der Vlaamsche landdagen heeft op die uitzinnigheden gearptwoord door een klinkend manifest, in 't Fransch
aan de Walen, in 't Vlaamsch aan de Vlamingen.
Aan die bewonderaars van Frankrijk die rond het standbeeld van Belliard hunne voorliefde voor de grrrande nation gingen
uitboezemen, en niet konden nalaten hunne hulde te gaan bewijzen
aan den Franschen gezant, te Brussel, zij de omzendbrief aanbevolen
van de chocoladefabriek Meunier-Lambert te Parijs die laatst schreef :
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Monsieur Pissoort notre agent pour la province beige ayant cessê
enz. enz.

Province beige!!!
1815 Waterloo herdacht ! ago. — De inrichtingsraad der
Waterloo-betooging,
Gezien de, Vlamingen Waterloo herdacht hebben, omdat, zooals
staatsrninister J.-B. Nothomb het den 29 en December 1832, in de
Kamer zoo treffend zegde :
« Si la battaille de Waterloo avast ete gagnee par la France,
c'en etait fait pour longtemps de notre independance, et Bruxelles,
au lieu d'etre la capitale de la Belgique, redevenait le chef-lieu
du departement de la Dyle. »
Gezien, dus, de Vlamingen den verjaardag van Waterloo
enkel gevierd hebben orndat de zegepraal, in 1815, door Belgen
en Hollanders, Engelschen en Durtschers behaald, het zelfbestaan
van Belgie heeft gered;
Gezien, bijgevolg, de betooging van 22 e Juni geenszins tegen
Frankrijk was gericht;
Gezien, overigens, de geschiedenis onzer betrekkingen met
Frankrijk, door de eeuwen heen, niet van card is om den Bqgen
vertrouwen in te boezemen in de inzichten onzer Zuiderburen omtrent onze onafhankelijkheid ;
Gezien, inderdaad de Franschen, acht-en-veertig malen in onTe
vredelievende gewesten Tijn ingevallen, ten einde deze te overmeesteren, te weten : 4-maal in de i i e eeuw, 5-maal in de 12 ' eeuw,
3-mail in de 13e eeuw, i i-maal in de :(4e eeuw, 4-maal in de
15e eeuw, 9-maal in de 16° eeuw, 6-maat in de 17' eeuw, 4-maal
in de 18° eeuw, 2-m gal in de eerste -helft der iqe eeuw;
Gezien de Fransche legers den Belgischen bodem, gedurende
honderd-vijf-en-twintig jaren in alle richtingen doorkruist hebben;
Gezien in 1697 de Fransche maarschalk de Villeroy onze aloude
Branbantsche stad Brussel,- gedurende vier dagen en vier nachten
beschoten heeft, zoodat weer dan vier duiTend huiTen, waaronder
het Broodhuis en zestien kerken, verbrand of door het geschut
vernietigd werden ;
Gezien Frankrijk, in de tweede helft der zeventiende eeuw,
een derde van ons vaderland ingepalmd heeft, te weten : gansch
Artesie met het franschhatend Atrecht; de Vlaamsche steden :
Grevelinge, Boerburg, Bergen, Duinkerke, Kassel, Belle ; de
Waalsche steden : Rijsel, Dowaai, Kamerijk, Lequesnoy, Landrecies,
Avesnes ;
Gezien onze Fransche naburen, van 1828 tot 1871, 13-maal
getracht hebben Belgie, geheel of gedeeltelijk, bij rniddel van diplomatische onderhandelingen in te lijven, te weten : in 1828, in
December 183o, in Januari, in Maart, in April en in Augustus 1831,
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in 1848, in December 1851, in 1864, in i866, in 1867, in 1869 en
en in 1871;
Gezien Frankrijk, namelijk in December 183o, den afstand
eischte van Luxemburg; in yanuari 1831, van Philipville en
Marienbourg ; in Maart 1831, van Bouillon ;
Gezien, in April 1831, Frankrijk aan Engeland voorstelde
Belgie tusschen de,fe beide mogendheden te verdeelen;
Gezien, den 12 e Augustus 1831, de beer de Talleyrand, Frankrijk's afge'ant bij de Londensche Conferentie, aan den heer von
Bulow, gevolmachtigde Jan Pruisen, verklaarde :
Que Leopold etait une pauvre creature incapable de regner ;
Que les Belges n'etaient qu'un tas de lathes vagabonds, indignes
d'etre independants
Qu'aux difficultes, nees du rnouvement de septembre, it OP
avait qu'une seule solution, savoir : le partage de la Belgique
entre la France, la Prusse et l'Angleterre; — een voorstel dat —
evenals andere — met verontwaardiging door Pruisen en Engeland
verworpen werd ;
Gezien, in Februari 1871, Thiers de Belgische gewesten, tot
vergoeding voor Elzas en Lotharingen, aan Bismarck vroeg;
Gezien, volgens eene verklaring dezer dagen in de Duitsche
Kamer afgelegd , Frankrijk nog onlangs herhaalde malen bij
Duitschland heeft aangedrongen tot aanneming van Thiers' voorstel ;
Gezien de Vlamingen evenwel niemand haten, maar het Belgische Vaderland hartstochtelijk beminnen, Belgen Tip en Belgen
willen blifven;
Gezien wij het ons ten plichte achten, onzen medeburgers
gansch de waarheid te zeggen;
teekent ten krachtigste verTet aan
tegen de houding van dagbladen en personen, wier Franschdolheid, Wier haat tegen Vlaanderen, in de hoogste mate, verderfelijk
is voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons dierbaar
Vaderland.
De d. d. Schrzjver,
Poi, GISSELEIRE, advokaat.

De eerste VoorTitter,
advokaat.

MAURITS JOSSON,

t Eduard-Joris Gregoir, geleerde toonkundige, talentvolle
toondichter en onderscheiden boekkenner en -liefhebber. Geboren
te Turnhout, stierf hij te Antwerpen, 68 jaar oud.
Hij schreef : Galerie biographique des artistes belges, Recherches historiques sur les journaux de musique, Documents historiques relatifs a Tart musical, L' art musical sous les regnes de
Leopold I et Leopold II, Du chant choral et des festivals en
Belgique, Les artistes belges au XIX° siecle, Memoires sur Gossee,
Andre-Ernest Gretry, Les gloires de ?opera et la musique, enz.
enz. Hij vervaardigde ook stukken voor klavier, serenaden, kooren
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en romancen, en als de dood hem kornen y en. assen is, arbeidde
hij aan een werk vol onuitgegeven merkwaardigheden over onze
twee vermaarde violonisten De Beriot en Henri Vieuxtemps.
t Mgr. van Weddingen, Kanunnik van Mechelen, D r in Godgeleerdheid van Leuven, aalmoezenier van het hof te Brussel,
49 jaar. Dezer dagen werd hij met algemeene stemmen tot lid benoemd
der Koninklijke Academie van Belgie, in de klas der letteren.
Hij schreef : Feuilles de lierre, gedichten, Nitre Dame de
Montaigu, Elements raisonnes de la religion, Bases de la certitude en Somme philosophique. In 1874 werd hij door de K. Academie van Belgie bekroond voor een werk over de wijsbegeerte
van St. Anselmus van Cantorbery.
Hij was een heiligc priester en een man vol talent en geleerdheid. Het is hij, die het godsdienstig onderwijs gegeven had aan
onze prinsessen Stephanie en Clementine.

t D r Georg Penon, leeraar aan de Hoogere Burgerschool
van Groningen. Melden wij van zijne talrij schriften : Historische
en bibliographische beschouwing van Vondel's Hekeldichten (1874),
Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1881),
Nederlandsche Dicht- en ProTawerken, bloemlezing uit de Nederlandsche letteren ten gebruike bij Jonckbloet's Geschiedenis der
Ned. Letterkunde (1886-1889).
D' Penon was slechts 40 jaar oud.
t Philippe Burty, opziener der Schoone Kunsten, uitstekende
critiek in L'art au XIXme siecle, La GaTelte des beaux-arts, La
Presse, La Liberte tijdens Emiel de Girardin, La Republique
francaise, L'art, The Academy- ens. Hij was zelfs begonnen met
zich op de schilderkunst toe te leggen in het atelier van den
bloemschilder Chabal.
Hij schreef ook eene levensschets van den landschapschilder
Paul Huet, Chefs-d'oeuvre des arts industriels, Les emaux cloisonnes anciens et modernes, Maltres et petits maitres. Inzonderheid getuigt dit laatste werk van diepe kennis, smaak en kunstgevatheid.
t Karel Delmotte. Dezer dagen overleed te Gent, in den ouderdom van 6o jaren, deze letteroefenaar van geene verdiensten ontbloot,
en wiens naam in tal van letterkundige tijdschriften te vinden is. Aanvankelijk bloemist, bij zijne ouders, liet hij dat bedrijf varen om handelaar te warden, zijne ledige uren wijdende aan de beoefening der
dichtkunst. Hij liet in 1876 eenen bundel verzen drukken ander den
titel : Dichtproeven (408 bl. 12°) en maakte eenen tweeden tot de
uitgave gereed toen de dood hem onvoorziens kwam halen. Prud.
van Duyse, en na dezes overlijden Fr. de Potter, moedigden hem
"op het lettergebied aan. Delmotte vormde eene niet onbelangrijke
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verLameling van Nederlandsche dichtwerken, vooral der drie. laatste
eeuwen.
t Baillot, 7o jaar oud. Hij was lang de wetenschappelijke
opsteller van den Moniteur universal, Hij laat hooggeschatte werken achter : L'Astronomie au XIX' siecle, Les Phenomenes de la
combustion, la Theorie des paralleles, Elements de meteorologie,
Traite d'astronomie, le Mouvement scientzfique, enz.
t Gottfried Keller, to Zurich, 71 jaar oud. Hij was een der
grootste Duitsch-schrijvende dichters, de schrijver van Die Leute
von Seldu'yle, de Zfiricher Novellen, Das sinnengedicht, Martin
Salander.

HEIL DEN KONING!

1

,it
Ail

E hymne van een Yolk in vreugd
1 Dat 's Heeren gunst en 's Konings deugd
Eenstemmig looft in jubelgalmen,
Geestdriftig dankt in hoogtijdspsalmen!
De Volksstaat, zestig maal verjaard,
Erkentlijk orn den troon geschaard
Die rijst omschaawd van vredepalmen !
Ons Koning, zeetlend op den troon,
Draagt om zijn diadeem de kroon
Getrensd uit de eedle zilverblaren
Der eerste vijf en twintig jaren
Van 't wijs en vaderlijk beleid
Dat Belgie's onafhanklijkheid
In heil en vrede mocht bewaren.
De vorst benijdt geene eertrofee
Waarbij der moeders ach en wee
Bazuingeschal der zegekoren
Met jammerenden rouwklank storen.
Zijn eignen wensch heeft hij volbracht
Voor 't land het heil, den roern, de macht
Uit vrede en vlijt en recht geboren.
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En maakt de levensbloei den grond
Ons eng, een breedren horizont
Ontsluit hij, zorgend, voOr onze oogen —
Een wereld wmt zijn vreedzaam pogen...
Uvv Koning, Belgic, treedt u voor!
Spoed ter beschaving op zijn spoor
En volg naar glorie en vermogen !
De Koning doet zijn woord gestand,
En eerlijk trouw blijft hem het land.
De Vorst zal op de Natie leunen,
De Natie op haar' Koning steunen;
(Die trouw aan wederzijdschen plicht
Maakt aan den Vorst den schepter licht)
Tot eens een danklied hem zal dreunen
Als elders nooit is opgegaan
Waiineer, met rijke vracht gelaan,
Uit gindsche verre reuzenstroomen
De handelsbooten binnenstoomen,
En onze stout Ontworpen hoop,
Vail. 't oug van 't wonderend Euroop,
Tot zege en zegen is gekomen.
Dr H.

If*

CLAEYS,

pr.

DE VROUW IN DE MAATSCHAPPU.

E mensch, wie zal het ontkennen, is het pronkstuk der schepping, hij is er tevens de meester
van. Hij moest daarom als een vorst in zijn
paleis worden binnengeleid in den aardschen lusthof,
waar de pasgeschapen natuur in maagdelijke bekoorlijkheid hem tegenlachte. Daar bescheen hem het gulden
zonlicht, afspiegeling van den oneindigen glans zijns
Scheppers. Hem kwamen de dieren in onderdanige
bewondering am strijd hunne eer bewijzen; onmetelijke
palmen en aromatische gewassen wuifden over het hoofd
diens eerstelings met hunne groenende takken en bloeiend
loof.
De bergleeuw kwispelde hem aan met zijnen staart,
En Ioech den meester toe. De tijger lei zijn aard
Voor 's Konings voeten af. De land stier boog zijn horen,
En d'olifant zijn snuit. De beer vergat zijn tooren ;
Griffoen en adelaar kwam luisteren naar dien man,
Ook drank en Behemoth, en zelf Leviatan.
Nog zwijg ik welk een lof den mensch wordt toegezongen
En toegekwinkeleerd van 't lustprieel vol tongen ;
Terwijl de wind in 't loof, de beek langs d'oevers speelt,
En ruischt op een muziek, dat nimmer 't hart verveelt. (1)

En toch bij al die bekoorlijkheid, die Adam in
onverstoorde onschuld genoot was zijn geluk slechts
ten halve volmaakt. Daar ontbrak iets, dat de waarde

(1) VONDECS

Lucifer, 1 e bedrijf.
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dier verrukkelijke tafereelen zou verduizendvoudigen, dat
een onbestemde leemte in zijn hart moest aanvullen,
jets dat hem ook wel onderworpen, loch tevens aan
hem gelijk zal zijn, een tweede hij-zelf, eene gezellin.
Milton schildert voortreffelijk dat gevoel van onvoldaanheid in het hart des eersten menschen, wanneer hij
hem de verzuchting in den mond legt :
Adore thee Author of this universe
And all this good to man! for whose well-being
So amply, and with hands so liberal,
Thou hast provided all things : but with me
I see not who partakes. In solitude
What happiness? Who can enjoy alone,
Or, all enjoying, what contentraent rind? (1)

God voorzag in die behoefte door het scheppen van
Eva. Dat eerie schepsel vereenigde al het aantrekkelijke
der jubelende aarde in zich en sloot daarenboven een
ontzichtbaar paradijs van geestelijke schatten in van
liefde, toewijding, troost en 't liefelijkst geluk :
Grace was in all her steps, haeven in her eye
In every gesture dignity and love. (2)

Wat de groote Vondel , zoo heerlijk omschrijft
Nu kenne ik eerst het heil van 't goed
Der meêgenoodschap, nu gij blijde
U weet to voegen aan mijn zijde.
Wat valt mij uw genoodschap zoet!
Wat 's eenzaamheid bij 't lief genieten
Van uwe tegenwoordigheid!
Mijn hulp! indien ge van mij scheidt,
Zou 't levee mij dan niet verdrieten?
Mijn zuster, dochter, of mijn bruid,
Hoe zal ik u, mijn liefste noemen?
Het paradijs strooit palm en bloemen:
Voor uwe voeten groeit het kruid . (3)

Paradise lost, boos 8 th.
1 C.
(3) Adam in ballingschap.
(1) MILTON.
(2) MILTON,
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De natuur des menschen heeft zich nooit verloochend;
geen tijdsverloop van eeuwentallen, geen wisseling van
klimaat, geen invloed van beschaving of verandering van
levenswijze hebben die teedere genegenheid kunnen doo-ven. Zedelijke verlaging en bederf alleen hebben somwijlen voor bepaalden tijd en plaats de natuur verkracht
en Gods heerlijke ordening geschonden.
Is het zachte karakter eener vrouw ontaard, heur
liefde en toewijding niiskend, dan worden er monsters
van wreedheid en haat gevormd. Er staan Megera's op,
die hare kinderen in stukken snijden, giftmengsters die
hare echtgenooten verderven, furiEn voor wie niets meer
heilig niets eerbiedwaardig is, helgedrochten die, in voile
woede naar vuurwapenen grijpen en van de barricaden
eener oproerige stad onschuldigen nederschieten.
De wreede tooneelen uit het heidendom, de ruwe
barbaarschheid van eenige wilde volksstammen leveren
in de geschiedenis het treurig bewijs van hetgeen de
ontaarde natuur eener vrouw vermag. De opmerking
van Buccanano is volkomen waar, dat overal, waar het
Christendom niet heerscht men eene treurige verlaging
der vrouw aantreft. Het Christendom verhief haar in
de natuurlijke waarde en verhoogde haar edele gaven
naar geest en hart door de wijding van heiligen godsdienstzin.
De vrouw aanvaardde een nieuwen werkkring in
een soort van huiselijk apostolaat doordat zij hare lievelingen de eerste zaden van deugd in het hart legt en
op haar moederschoot het eerste a Onze Vader » leert
stamelen, De godsdienst geeft een nieuwen glans aan
hare zedigheid, een hoogeren gloed aan hare liefde en
bewonderenswaardige kracht aan hare offervaardigheid.
Door het Catholicisme werd de vrouw weldra weer beschouwd als de gezellin en niet als slavin van den
man, nog minder als een eenvoudig werktuig ter voldoening zijner lusten ; het leerde den man de vrouw
berninnen en achten sevens met een genegenheid, die
opwekking des geestes en veredeling des harten schenkt :

1 56

DE VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ.
In loving thou dost well, in passion not,
Wherein true love consists not ; love refines
The thoughts and heart enlarges. (I)

Ten gevolge dier verheffing is ook thans nog de
vrouw de troost, de vreugd, het geluk van den man.
Vergeefs gaat gij de heerlijke natuurtafereelen zien,
die de wereld te aansChouvven geeft, indien gij Naar
niet aan uwe zijde hebt. De watervallen der Niagara
zullen u treffen in verpletterende majesteit, maar uwe
bewondering, die gij niet aan een belangstellende gale
kunt mededeelen, verkwikt het hart niet. Vrij moogt ge
u in Monaco gaan vestigen, waar een tweede Fenelon
zijn Elyseesche velden zou plaatsen, om de streelende
temperatuur en het verrukkelijk landschap, gij smaakt
geen vrede wanneer aan uwe zijde dal geluk niet wordt
gedeeld.
And hills all rich with blossom'd trees
And fields which promise corn and wine
And scatter'd cities crowning these,
Whose far white walls along them shine,
Have strew'd a scene, which I should see
With double joy Wert thou with me. (2)

Hetzij ge den Simplon bestijgt, het meer van
Como opvaart, waar de geheele omgeving geest en
zinnen betoovert, of het eiland Capri bezoekt om u te
dompelen in het azuur, dat de zee weerspiegelt, ontmoet
uw oog geen glimlach van voldoening of uw oor geen
ontboezeming van medegevoel bij then uitgespreiden
luister, dan blijft het hart onvoldaan. Er ontbreekt een
hoofdtoon in de harmonische mengeling van geluiden en
wat W. van - Haaren eenmaal tong blijft altijd waar
« Vlugt dan, rein vry naar afgelegen staten ;
Zeil door de middellyn naar 't verre Zuiderland,
Hun denkbeeld zal u nooit verlaten'
Het staat, het wagt u reeds op strand. » (3)

(1 ) MILTON, 1. C.
12) Lord BYRON, Childe

Har. Pilgr. Canto 3.
(3) Het menschelijle leven.
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Doch heden wederom bestaat er een gevaar, dat
aan de teedere karaktertrekken der vrouw worde afbreuk
gedaan door haar te ontwikkelen in verkeerde richting,
door bezigheden die de hare niet moeten zijn, door
,een last van wetenschap, die het hart versteent, door
,een onzinnige emancipatie.
Hierover juist wenschten we in dit opstel eenigzins
uit te weiden om aan te toonen, dat de vrouw van
,onschatbaar nut is in de maatschappij, maar het niet
moet noch kan zijn door hoog opgevoerde beoefening
der wetenschap, door staatsposten en andere voor haren
aanleg niet berekende betrekkingen.
Wanneer men uit het oogpunt van geaardheid en
ontwikkeling der zielsvermogens de beide sexen met
elkander vergelijkt, aarzelt men geen oogenblik te besluiten, dat deze zich in twee duidelijk onderscheiden
groepen laten verdeelen, vermogens van teedere welwillendheid en liefde van den eenen kant, aanleg van bespiegelend verstand en praktisch vernuft van den anderen.
Volgens alle voorname wijsgeeren ziin de groote
werken des verstands, van den wil en zelfs van de verbeekling het eigendom des mans, terwijl de bevalligheid en minzaamheid van geest, de teedere genegenheden
des harten en het vruchtbaar medelijden aan de vrouw
behooren. Zoo verscheen volgens het scheppingsplan in
het paradijs het eerste menschenpaar, dat Milton beschrijft :
... In their looks divine
The image of their glorious Maker shone
though both
Not equal, as their sex not equal seem'd ;
For contemplation he and valour form'd ;
For softness she and sweet attractive grace ;
He for God only, she for God in him ; (1)

Wanneer men de geestesvoortbrengselen der vrouw
nagaat van of de hoogste oudheid tot in deze eeuw en op11) Paradise lost, book ,4th.
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lettend gadeslaat, wat de zwakke kunne voortdurend nog
verricht, spreekt en schrijft, moet men aanstonds bekennen, dat in alles wat de hoogste geestvermogens
betreft op 't gebied van wetenschappen, van bestuur
en staatkunde, de vrouw in verre minderheid staat met
den man. Op dit gebied zijn in den loop der eeuwen
nauwelijks twee vrouwennamen uit den vloed der vergetelheid ontkomen ; en wie zou dan nog die enkelen
durven vergelijken met een Plato, Aristoteles, Archimedes,
Thomas van Aquino, Newton, Lavoisier, Leibnitz? (I)
Die mannen hebben de grenspalen van het gebied der
menschelijke kennis verder uiteengezet ; de macht en
glorie des menschen tot eene ongekende hoogte opgevoerd. Hunne blikken drongen door in de kolken der
afgronden en tot de sferen der hemelen, zij lazen in
de harten der menschen. De bewegingen der sterren
hebben zij berekend en teekenen van leven ontdekt in
wezens, die van de onbewerktuigde stof niet te onder-scheiden waren. Den weg der uitvindingen en ontdekkingen hebben zij geopend, maakten wijze wetten den
volkeren ten heil, hielden met bekwame en vaste hand
de teugels van het staatsbewind. In de krijgskunde
toonde de man menigwerf, w at hij vermag, waar het
geldt een y olk te verdedigen of een beginsel te handhaven, welk een moed, wat koenheid hij kan ontwikkelen,
welke scherpzinnigheid aan den dag leggen in het nemen
van besluiten.
Daar zijn redenen aan te geven, waarom in de
annalen der vrouwelijke sexe op wetenschappelijk terrein
bijna geen beroemde naam voorkomt. De kennis van
hemel en aarde evenmin als die van het menschelijk
hart zijn geen eenvoudige gaven der natuur ; onze geese
kan daarmede slechts verrijkt worden door lange studie
en een aanhoudenden, noesten arbeid. Hoe zou het
(i) W y e over deze beroemde geleerden nadere gegevens wenscht,,
vergelijke de studie in n r 6 van HPt Belfort door A MILCAMPS
S. J., getiteld
« Wiskundige vrouwen ».
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karakter der vrouw zich daaraan kunnen gevvennen?
Tot in de laatste helft onzer eeuw waren er geen
scholen, waar zij het alphabet Bier hoogere kennissen
ken aanleeren, geen univer§'iteiten om haar geest er
merle te doordringen ; haar stonden geen laboratorien
ten dienste ter waarneming der verschijnselen in het rijk
der natuur. Thans, ja, heeft de emancipatiegeest ook
voor de vrouw hoogere instellingen van onderwijs
geopend of toegankelijk gemaakt; maar wat zal dat
baten ? lea de eerste jaren der jeugd te hebben doorgebracht in de verrnaken eener weekelijke opvoeding,
bereikt zij weldra den leeftijd, waarop eene bijna
plotselinge omwenteling in ha ar lichaamsgestel een zekere
periodieke rust van lichaam en geest voorschrijft, een
alswanneer de geleidelijke ontwi kkeling des verstands meer en meer vvordt belemmerd door de schokken
der zoetste maar tevens vreeselijkste der hartstochten.
Daarna legt hare verdere bestemming de noodzakelijkheid op om de neiging van het geheugen te
verrijken en de rede tot rijpheid te brengen op te offerers
aan een anderen aandrang des gemoeds nl. van te behagen.
Vervolgens komt er een tijdperk, waarin de vrouw een
toestand ondergaat, die, daar hij dikwijls een ziekte is,
wegens de smarten en offers die hij vordei t, al haren
moed en geesteskracht vraagt, om de plichten van
echtgenoote en moeder naar behooren te vervullen.
Deze nemen al haren tijd in, vereischen hare voortdurende zorgen en moeten de grondslagen leggen voor
haar verder levensgeluk.
Veronderstellen wij echter dat de vrouw deze moeielijkste tijdperken haars levens voorbij is en dus ecnige
vrije uren zou kunnen vinden om zich met yr'," cht
aan de ontwikkeling des geestes en de beoefening der
wetenschappen te wijden.
is
Maar alsdan is _ het te laat, de geschikte
heen, de tijd van energieke gedachten, van het vooi
zicht, dat ze vergroot, het enthusiasms, dat ze kl, urt
komt niet weder. En op welke stUdi6n z al zij zich
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gaan werpen? Zal zij zich gaan toeleggen op een tak
van wetenschap of kunst waarvan noch hare kindschheid, noch hare jeugd, noch de rijpere leeftijd de
beginselen heeft aangeleerd ? Zal zij zich vertrouwd
kunnen makers met ideeen, die door niets zijn voorbereid, integendeel door alles zijn verstikt wanneer
die denkbeelden daarenboven zelfs in den man alle
hulpmiddelen der opvoeding en tijdduur vereischen om
te ontkiemen en wortel te schieten?
Men ziet hieruit dat er in het 'even der vrouw
geen gelegenheid bestaat en nooit bestaan heeft om
den arbeid vol te houden die de wetenschap noodig
heeft.
Hoe zouden wij dan nog vruchten zoeken op dat
gebied?
De toestand der vrouw, haar aanleg, inborst en
natuur ontzegt haar den toegang niet alleen tot den
tempel der wetenschap maar zelfs tot het portaal ervan.
Uithoofde van die gesteldheid der vrouw, komen
de onbetwiste waarheden der natuurkunde, de geleerde
twijfels der physiologie en de diepe duistere afgronden
der wijsbegeerte niet voldoende onder haar bereik; de
uitgestrekte gezichteinder der geschiedenis ontgaat haar
zwakken blik en de verpletterende strijd der pohtiek
rangschikt zich kwalijk in de reeks barer bezigheden.
Wanneer men de werkelijke macht des menschen,
de kracht en verhevenheid zijns geestes zou willen zoeken
in meesterstukken van pasie en andere schoone kunsten, meestal vruchten eener rijke verbeelding, zal het
aandeel, dat de zwakke sexe daarin heeft, evenmin overwegend blijken. Homerus, Virgilius, Dante, Tasso, Milton, Phidias, Apelles, Canova en Beethoven zijn geen
vrouwennamen. Laten er ook al eenige met lof bekende
namen tot ons zijn gekomen, daar is er toch geene,
die aan de onsterfelijke weiken doet denken van bovengenoemde meesters. Wel is het 2 of 3 maal gebeurd,
dat de natuur door een noodlottigen misgreep een
sprankje dichtvuur van Virgilius in een vrouwenborst,
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en in het hoofd van Corinna een vonkje van den gloed
van Goethe en Byron heeft gelegd. Het heeft er gezangen
uitgewerkt, die de wereld met bewondering heeft
aangehoord, geschriften geteeld, die de pen eens mans
zich niet zou schamen voor de hare te erkennen en
kronen verworven, die de sterke sexe gewoonlijk voor
zich behoudt, omdat ze van de andere kunne niemand
vindt, die er aanspraak op waken mag.
Maar tot werken prijs zijn deze overwinningen der
vrouwelijke Tier dikwijls niet behaald; welke betreurenswaardige afdwalingen heeft de betoovering deer akkoorden
al te vaak na zich gesleept, wat al droevige stappen
heeft zij meestal moeten uitboeten in tranen en hartzeer!
Onder de vrouwen, die een waarachtig mannelijk
talent de geschonken eerbetuigingen heeft waardig
gemaakt, wil ik haar laten spreken, die in de zuiverheid des harten gedacht en met oprecht gemoed beleden
hebben, dat voor en boven de lauweren des verstands
en de bedwelming des roems de plichten gaan van
dochter, van echtgenoote en moeder. Dat zij mij zeggen
welke bittere misrekeningen en afgrijselijke geesteskwellingen eene nog onvolmaakte vermaardheid heeft gekost;
hoe duur die werken haar kwamen, welke evenwel niet
zijn bekroond door den god, die Homerus inspireerde,
noch door de gecoturneerde muse, noch door de godheid, die de groote lessen der geschiedenis in brons
graveert.
Wat mag dan wel - de vrouw verhinderen de
schoonste palmen te plukken, die voor de werken der
verbeelding zijn weggelegd ?
In die voortbrengselen Loch is de ingave van het
genie bijna alles, terwijl de voorbereidende studien, die
ongetwijfeld nuttig zijn, ter ontwikkeling echter geenszins een overwegenden invloed hebben, gelijk bij de
wetenschappen het geval is. Waarom geen vrouwelijke
Homerussen, Dante's, Michel-Angelo's? Waarom niets
waarlijk grootsch, uitgestrekts, veel omvattends in de
kunstwerken der vrouw ? Omdat in de voortbrengselen
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der phantasie of liever in den beeldenden geest alles van
elkander .afhangt, elkander aanvult, alles een harmonisch geheel uitrnaakt; omdat dezelfde hand, die aan
de vrouw hare constitutie en de plichten van, echtgeroote en van moeder heeft gegeven, haar terzelfder tijd
eene fijn gevoelige organisatie en een inborst schonk,
die in verhouding moesten staan tot hare bestemming,
en niet eene voortdurende bron zijn van ijdele verlangens en nuttelooze pogingen tot een onbereikbaar doel.
In een woord de groote Uitdeeler aller gaven karig
voor de vrouw met de giften van den scheppenden
geest, is voor haar weldadig geweest met die van
het hart, dat in zijn edeiste werkingen geheel het
eigendom is der vrouw, de hoeksteen van haar bestaan,
harer plichten, harer zending, van haar geluk; van het
hart,- NN elks na-am de reeks van gaven samenvat, die
ik vroeger genoemd heb, vermogens van genegenheid
in tegenoverstelling met de vermogens van zuiver
verstand.
Maar beminnen bestaat voor de vrouw niet in de
behoefte van te behagen, welker overrnaat en large duur
bijna altijd uitloopen op noodlottige gevolgen, den
ondergang der kuische zedigheid, de veronachtzaming
van plicht en trouw. Nog minder bestaat die liefde
in uit de dikwijls bedorven omgeving het voorbeeld van
die ongeregelde hartstochten te putten, welker schande
de gevaarlijke boeken vult, die een ongebonden litteratuur aan hare jeugdige verbeelding aanbiedt. Zelfs de
verfrisschingen eener weinig passende conversatie mogen
Been beminnen heeten; 't 7,ijn gevaarlijke afleidingen
des harten, waarbij de verbeelding eerst de eenige
schuldige niet in gebreke blijft de overage vermogens
in hare afdwalingen mee te sleepers Beminnen in den
goeden zin bestaat voor de vrouw van haar vroegste
jeugd, in het vinden in eigen hart en het voorbeeld
eener teeaere, zorgzame moeder den grondslag aller
genegenheden, die den huiselijken haard aantrekkelijk
maken, eigenschappen, die in mijn oog de vrouw, die
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is wat zij wezen moet en gevoelt wat zip vermag, hoog
verheffen.
Beminnen is zien in de teederheid, die een achtenswaardig echtgenoot voor haar heeft, en zij zelve hem
nog veel meer toedraagr, den grondslag van huiselijk
geluk en den gemakkelijken steun voor de vervulling
alter plichten, vvaarl/an dat geluk grootendeels afhangt.
De liefde jegens de kinderen van een echtgenoot, zoo
eerzaam bemind, is het bezit Bier onuitputteli)ke schatten
van toewijding, van zorg en offervaardigheid, die zij hun
reeds begint te schenken voor hunne geboorte en niet
zal ophouden te bewijzen dan bij den dood.
Wanneer alle liefdesuitingen van dochter, zuster,
echtgenoot en moeder zijn voldaan of liever vervuld,
zOnder ooit tot verzadiging te brengen, vindt de vrouw
nog in heur hart de onuitdroogbare bron van teeder
medelijden, dat zich uitstrekt tot al wat haar omringt,
dat met een woord, een zucht, een traan, de bitterste
smart weet te lenigen. Het vormt een band, een gulden
keten, die vrede en eendracht samenhoudt bij de stormen
van haat en geweld, het droevig erfdeel der sterkere sexe.
Die kostbare gave is in staat een zwak en teergevoelig wezen, dat een onaangename geur reeds kwetst,
een twijfelachtige beweging beleedigt, te verplaatsen
midden der asylen door de christelijke liefde opengesteld
voor de walgelijkste ziekten, te wonen achter de zware
grendels der gevangenissen en tuchthuizen, die de maatschappij sluit over het gevaarliikste, niet zelden het
schandelijkst bederf.
De man kan niets in vergelijking brengen met
dergelijke toewijding, met zulk een medelijden, dusdanige liefdeblijken. Daar is geen zoon, noch broeder,
noch echtgenoot, noch varier, noch minnaar, die gelijk
een vrouw, dochter, zuster, echtgenoote, moeder en
berninde is. Het hart, de vermogens van genegenheid,
de gave der beminnelijkheid zijn haar deel, hare roem,
haar triomf. Wie zal beweren dat zulke voorrechten
niet heerlijk zijn?
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Het bespiegelend verstand, waarvan ik de kiem
zelf ontzeg aan de vrouw, wanneer het den naam van
genie draagt, mag haar echter niet ontbreken voor zoover
het betrekking heeft op het practische 'even en den
maatschappelijken omgang. Zij behoort haren geest te
ontwikkelen, niet om eenmaal tot het corps der geleerden
te behooren en als femme savante een kruis voor hare
omgeving te worden, maar om heur taak in de samenleving beter te kunnen vervullen. Volmondig zeggen
wij Moliere na
Je consens qu'une femme ait des clartes de tout,
Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante afin d'être savante. (i)

Eveneens noemen wij het eene onnatuurlijke en
dwaze emancipatie aan de vrouw een diploma van
stuurman uit te reiken, gelijk zekere Amerikaansche
juffrouw Pool te Chelsen in den staat Massachusetts
ten deel - viel. De nieuwsbladen van Mei 11. voegden
er bij, dat deze vrouwelijke zee-specialiteit haar beroep
uitoefent op de stoomboot Isis.
Het kan minder strijdig zijn met het karakter en
den aanleg der vrouw als telegraphiste of telephoonbediende op te treden, nochtans moet men toegeven,
dat het hare ware roeping niet is. Zij kan dienst doen
als een goedloopend raderwerk in de groote bewegingsmachine van het menschdom, maar tegen dat werktuigelijke is haar natuur op den dour niet bestand. Geen
wonder daarom dat voor weinige maanden in het
« women's Penny paper » (2) werd geklaagd over de
stugheid en onbeleefde behandeling van vrouwelijke
beambten bij de Engelsche posterij.
Indien het volkomen nutteloos is in verschillende
.nude talen de natuurlijke geschiktheid tot spreken te

(i) Les femmes savantes. Acte 1, scene 3.
(2) N° van 13 , Mei i8go.
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oefenen, die niemand haar zal ontzeggen, zoo is het der
vrouw zeer dienstig, dat zij een tamelijk uitgebreide kennis
bezit der taal en litteratuur van haar eigen land. Hebben
wij daaraan niet de beminnelijke figuren te danken van
een Anna en Maria Tesselschade, der begaafde vrouwen
Agatha Deken en Elisabeth Wolf, die in den bloeitijd der
Nederlandsche rederijkers het sieraad waren der letterkundige kringen? Nemen daardoor ook thins niet eene Mathilde
door hare novellen en een Hilda Ram door hare gedichten een eigenaardige plaats in onder de letterminnaars?
De schrijfster en de dichteres geven noodwendig hare
natuurlijke denkwijze, zachte inborst, seeder gevoel
kortom haar karakter weder in hare pennevruchten.
Terwijl de man kracht en gespierdheid bij voorkeur
ten grondsiag legt van zijn letterkundigen arbeid, stelt
de vrouw door zachte vervoering en aantrekkelijke
naiveteit een zeker evenwicht en harmonic daar, dat het
gebied der kunst tot een schoon geheel aanvult. Aan
den geest der vrouw zelve geeft dit eene verheffing in
evenredigheid met den edelen aandrang des harten, hetgeen zij nooit zou verkregen hebben door eene diepzinnige studie der philologie of der schoone kunsten. Dank
deze matige ontwikkeling zal zij geen reden hebben met
Armanda uit het blijspel te Magen
« C'est faire a notre sexe une trop grande offense,
De n'entendre l'effort de notre intelligence
Qu'a juger d'une jupe, on de l'air d'un manteau,
Ou des beautes d'un point, ou d'un bricart nouveau. »

(n

In plaats der diepe kennis, die geen ander resultaat oplevert dan de vrouw te vervreemden van hare
bescheiden levenstaak en de harQn staat passende deugden,
dient evenwel eene matige bekendheid met het wereldsysteem haar eigen te zijn, niet de wiskundige berekeningen
die het vaststellen, maar de algemeene gegevens, die het

(i)

L. c.,

acte III, scene

2.
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verklaren. Zij zal haar geheugen moeten sieren met de
voornaamste feiten der algemeene geschiedenis en de
bijzonderheden van die haars vaderlands.
't Zou zelfs loffelijk zijn indien zij eenige aandacht
schonk aan tijdrekenkunde en aardrijkskunde, de elementaire aard- en natuurkunde, al ware het -slechts op
oogenblikken, die zij antlers besteedt met haar pianomu .6ek te doorbladeren of haar imaginatie te laten zweven
over de besmettelijke hartstochten van een roman. Alzoo
haar geest verlichtend en versierend zal de vrouw een
solieden grondslag leggen voor hare genegenheden. Na
deze behoorlijke ontwikkeling zal zij voor hared echtgenoot, laat hij in geleerdheid ver boven haar staan, in
waarde winnen. Deze zal de voldoening, die de wetenschap
hem geeft kunnen deelen met zijn gale, die hem verstaat
en op hare beurt belangstelt in zijne ontdekkingen en
nieuwe vindingen. Zij zal zich de waardige gezellin toonen
van den man, die al deze wetenschappen heeft ontwikkeld en ze niet alleen zou willen genieten. Op die
wij,ze vooral stelt de vrouw zich in staat deel te nemen
aan het eerste onderricht der kinderen, op hen gezag
uit te oefenen door de uitgebreidheid _ barer kundigheden, gelijk zij zich doer beminnen door de uitmuntendheid des harten en de duizenderlei teedere zorgen,
waarmede zij het kind omgeeft.
Ook zonder een ballast van geleerdheid is haar
taak verheven, hare roeping grootsch; ja, het te veel
in hare kennis schaadt het huisgezin en ten slotte de
maatschappij
Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes
Qu'une femme etudie et sache tant de choses.
Former aux bonnes mceurs l'esprit de ses enfants,
Faire alter son ménage, avoir rceil sur ses gens,
Et regler la depense avec economie,
Doit etre son etude et sa philosophic. (1)

« Ik ben verre van. te gelooven, zegt Lelut, doelend

(1) MOLIERE, 1. C.
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op de emancipatie der vrouw als factor in het beschavingsproces, dat de wereld iedere halve eeuw reuzenschreden zet, die haar als met een spropg nader brengen
tot die volmaaktheid, waar een onweerstaanbare aandrang haar henentrekt. Vooral kan ik niet aannemen,
dat er zekere bevoorrechte tijden zijn, waarin de behoeften
van meerdere eeuwen in enkele jaren voldaan worden.
De zaken van bier beneden gaan niet zoo schielijk
vooruit. Als de vrucht rijp is valt ze van zelf; voor
dat tijdstip kunnen alle meffschelijke pogingen niet
baten ; hoogstens zullen zij een ontijdig rottingsproces
doen intreden, dat noodzaakt te wachten tot een volgend
jaar om rijpe en volwassen vruchten in te oogsten.
Zoo gaat somwijlen het menschdom achteruit wanneer
het meent eene nieuwe vlucht te nemen tot den eindpaal ziiner bestemming » (i).
Volgens Herder is de beschaving als een dronken
man, die 'om zijde woning weder le vinden een schrede
vooruit gaat, een andere ter zijde doet, dikwijls meerdere achterwaarts, maar Loch ten slotte terecht komt,
waar hij wezen moet. Bij de voorwaartsche beweging
der beschaving beteekenen individueele pogingen niet
veel, die der menigte doen bijna alles, doch deze zijn
zelden in de macht der menscben.
In het aandeel dat onze eeuw te beurt valt van
den vooruitgang te schragen en te bevorderen nl. de
gelijktijdige toename van geluk en zedelijkheid is de
opvoeding blijkbaar een der voornaamste middelen.
Onder opvoeding versta men niet het resultaat der betreurenswaardige wispelturigheid, die de te vormen jeugd
van Athene naar Berlijn, van Rome naar Louden voert,
haar na de taal van Demosthenes en Cicero voor die
van Goethe en Shakespeare plaatst of omgekeerd, van
de eeuwige historie der Atriden overbrengt naar de walgelijke wreedheden van zwaar gebouwde ridders met Her-

(i) Physiologie de la pensee,

2me partie.
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culische kracht en van de dorre heuveltoppen der wetenschap in de bloeiende dalen der schoone kunsten plaatst.
't Is geen opvoeden nu eens te leeren met Helvetius
en Jacotot, dat het menschelijk verstand een veld is
van altijd gelijke vruchtbaarheid, waar het er slechts
op aankomt te arbeiden op dezelfde wijze om het
bij alle menschen dezelfde bloemen en dezelfde vruchten te doen voortbrengen ; dan weer met Lavater
en Gall de gelaatstrekken en schedelknobbels gade te
slaan om er de teekenen van wijsheid of waanzin te
ontdekken en volgens het antwoord Bier auspicien van
het kind een Newton, een Homerus te maken of het
te veroordeelen tot het stof der werkwinkels en den
molen der kleine of de stoommachine der groote industrie.
1k versta door opvoeding de zedelijke vorming der
jeugd eerzaam en geleidelijk onderrichtend, maar die
aan het hart de voorkeur geeft boven het hoofd, aan
het goede en nuttige boven wat de ijdelheid streelt en
alleen tot sieraad strekt. Zij moet aan de- goede, edele
gevoelens ware en 2. uivere denkbeelden tot helpers geven
en in het huisgezin haar bakermat, in goede voorbeelden
haar krachtigste middelen vinden.
In de familie moet het kind van de wieg of leeren fijn
te gevoelen, wel te denken en onberispelijk te handelen.
Van wien zou het kind dit alles beter leeren dan
van haar, die na het gegeven te hebben met haar bloed,
haar melk ook de kiem der gevoelens en indrukken
waarvoor het ontvankelijk is?
Wie kan beter dan de vrouw door hare aanraking,
haar bijzijn en de zorg van ieder oogenblik de eerste
handelingen richten van eene opmerkzaamheid die ontluikt, een geheugen dat de opgedane gewaarwoordingen
levendig bewaart, van een oordeel dat zich ontwikkelt?
,Deze taak, die in den beginne misschien gemakkelijk valt, vereischt later eene kennis en bekwaamheid,
die de Jaffe vleiers der vrouw nog niet vermogen
haar merle te deelen. Men vormt geen menschen met een
onverduwelijke dosis splinternieuwe wetenschap, die door
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de hedendaagsche opvoeders de vrouw worth ingegeven,
zonder te letten op natuur en bestemming, zonder rekening te houden met hare uiteraard onvolkomen talenten.
Daar is iets anders en veet meer voor noodig. Hart en
hoofd beide vergen hier bun deel ; theorie en praktijk
moeten hand aan hand gaan wil men degelijk en deugdelijk opvoeden.
Menige huismoeder uit den burgerlijken stand mocht
bij het opvoeden harer dochters zich de les herinneren
van den blijspeldichter
Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas,
Pourvu qu'a la cuisine elle ne manque pas?
J'aime bien mieux pour moi qu'en epluchant ses herbes
Elle accommode mal les noms avec les verbes ;
Et redise cent fois un bas et mechant mot
Que de braler ma viande ou saler trop mon pot.
je vis de bonne soupe et non de beau langage. (i)

Dat de vrouw derhalve voor haar aandeel op 't gebied
van verstandelijke ontwikkeling die kennissen opdoe,
die haar niet alleen zullen maken tot liefderijke moeder
barer kinderen, maar tot hunne leidsvrouw, hunne
onderwijzeres en daardoor tot de opvoedster van het
menschdom. Door aldus hare levenstaak op te vatten
zal zij niets in beminnelijkheid verliezen, noch haar
bevalligheid afbreuk doen ; evenmin zal zij de blankheid harer huid en de buigzaamheid der stem schaden,
maar in wezenlijke waarde en achting stijgen. In
het zoete bewustzijn goed te stichten erlangt zij de
goedkeuring van haar echtgenoot, het vertrouwen en
den eerbied harer kinderen, den lof van alle weldenkenden. Hare taak is edel, hare roeping verheven en
de invloed, dien zij oefent op de samenleving, groot,
gewichtiger dan alle erriancipatie die armzahge nienwigheidzoekers kunnen eischen.
J. V. HELVOIRT.
Rome.
(i) MoLIERE, 1. c. Acte II, scene 7.
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AAN EEN JONGEN VLAMING.
VER eenige weken kreeg ik van een braven en
verstandigen jongeling eenen brief waar, onder
andere, in te lezen stond « Zoo geerne zou
ik Vlaamsch letterkundige worden! Kunt gij mij niet
wat raad en licht geven? »
lk kende den jongeling te' wel en te lang om
aan zijn verzoek niet te voldoen ; maar, hoe ik de
zaak ook keerde of wendde, het was mij gansch onmogelijk in een gewonen brief al dat te schrijven wat ik
zocht te zeggen. Zoo wierd, stillekens aan, mijn brief
eene soort van verhandeling.
lk deel ze hier mede juist gelijk ik ze voor mijnen
vriend geschreven help . Misschien zullen sommige jonge
lezers er hier of daar wat nut kunnen uit trekken.

Gaat in uw herte en vraagt u welgemeend of
Waarom wil ik schrijver worden ? Welk is het einde
dat ik mij voorstel?...
Belangrijke vraag!
Groot, onberekenbaar is de macht des schrijvers.
Een schrijver is niet enkel een vriend die aan een
anderen vriend van tijd tot tijd eenige nuttige of aangename uren verschaft ; niet enkel een spreker die
de leden van een genootschap vermaken of overtuigen
komt; door zijne werken die wijd en zijd verzonden
worden en in de handen van al zijne taalgenooten
komen kunnen, is hij een predikant waar gansch een
y olk naar luistert en op wiens stemme de toehoorders
juichen of weenen, haten of beminnen, in geestdrift
ontvlammen of kalm en rustig worden.
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En die macht en sterft niet met den schrijver; zij
duurt voort, al lage hij honderd jaren op het kerkhof,
zoolang er den van zijne werken bewaard blijft. Voltaire was dood, wanneer de omwentelaars, door zijne
schriften ingegeven, de autaren verbrijzelden en de
priesters het hoofd afsloegen ; Voltaire was dood, wanneer de Musset hem vervloekte en over de vlek zijner
ziele kermde die zelfs de zee niet uitwisschen kost.
Iemand schreef eens op het voetstuk van Napoleons
standbeeld te Parijs :
Si le sang que tu fis repandre
En ce lieu pouvait s'amasser,
Tu prendrais un bain sans descendre
Et tu boirais sans te baisser. '

Zet pleurs in de plaats van sang, fail' in de plaats
van fis, en schrijft die verzen op het voetstuk van
Voltaire : 't en zal niet gelogen zijn!
Doet die macht van den schrijver u met sidderen?...
God ! welke verantwoordelijkheid !
Ik beklaag den schrijver die, al ware 't maar eens
en onrechtstreeks, de ondeugd aanpreekte. Wat wreede
foltering moet hij niet uitstaan, wanneer hij op zijn
uiterste ligt ! Heeft hij niet moeite om aan te nemen
dat de, enkele woorden absolvo te voldoende zijn om
zijne fout uit te vagen?... Hoeverre strekt die fout ?...
God alleen weet hoeveel herten hij gewond, hoeveel
zielen hij gedood heeft; God alleen weet wanneer de
leste bladzijden waar hij den godsdienst of de goede
zeden in beleedigde, door het verterend vuur machteloos zullen worden.
Over eenige maanden kregen wij in het Belfort
een artikel over Jan Van Beers. Die beoordeeling,
volgens de bijzonderheden en de gevoelens die er in
voorkomen, moet geschreven zijn door eenen vrien,d,
misschien wel door eenen leerling van den dichter. Ike
dankbaarheid is vast een edel gevoel en mag sommige
fouten verzachten ; maar, als 't u belieft, verschoont
toch Van Beers niet, wanneer hij, in eene kwade luim,
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zijnen Confiteor dichtte en zijne afzwering in de handen stak van het Vlaamsche Volk. Ongelukkig hij die
zijn Geloof verzaakt ; duizendmaal ongelukkig hij die,
fier over zijne goddeloosheid, er zijne geloovige taalgenooten mede te bekoren zoekt. Moeste ik Jan Van
Beers tot meester gehad hebben, ik zou zeggen : haast
u, ik smeek u, haast u om die godlasterende bladzijden
te verscheuren en in het vuur te werpen : zij onteeren
zijne nagedachtenis en storen zijne rust.
Doet die macht u sidderen, als ge bedenkt wat
oneindig kwaad een schrijver plegen kan, zij moet dan
ook ten opperste verheugen hem die de macht waar
hij over beschikt, alleenlijk ten goede bezigt. Onder
de oogen van gansch een yolk komen, telkens geesten
naar het ware keeren, telkens herten tot het goede
trekken, blijven leven al stervende en, na de dood,
zijn weldoende apostelschap nog voortzetten, God ! wat
is dat zoet en zalig!... Denkt eens op de Navolging
Christi. Wie zal zeggen hoeveel geesten daar licht uit
gehaald, hoeveel herten er vrede uit geput hebben !
Waar is de priester, de zendeling die, levende en werkende, zooveel deugden sticht als de slapende Thomas
a Kempis ?... Hier zeker mag er gezeid : Defunctus
adhuc loquitur, hij is dood en spreekt nog.
Indien gij de macht des schrijvers aandachtig nagegaan hebt, zult gij aanstonds begrijpen hoe uitzinnig
hij handelt die, als schrijver, alleenlijk zijn eigen tot
doel, tot einde neemt en geleid wordt door de hope,
bij voorbeeld, van goud of van toejuichingen.
Hem kan ik loven noch aanmoedigen; hem zeg ik
liever : « Achteruit ! gij zijt niet weerdig den tempel
der kunst binnen te gaan. Gij miskent, onteert de letterkunde : zij is koningin, zij gebiedt en gij, die enkel
haar dienaar zijn mocht, gij wilt haar meester worden,
gij maakt haar tot slavinne, tot werktuig, tot schabel
om hooger te klimmen. »
« Sticht gij het kwade, dan zult gij toch, met van
uwen invloed Been rekenschap te houden, het geluk
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niet hebben van min verantwoordelijk te heeten : God,
de rnenschen, uw eigen geweten zullen, tegen uwen
dank, u beschuldigen zelfs van den minsten indruk
dien uwe werken op 's lezers herte maken. y)
« Sticht gij het goede, dat goede behoort u niet
toe, gij hebt het recht niet het, tot uwen troost, op
uwe rekening aan te teekenen : gij vroegt geld, gij
vroegt eer, gij hebt ze bekomen, houdt er u merle tevreden. Receperunt mercedem, vani vanam, gij kreegt
uwen loon, ijdel gij, ijdel hij ! a
In het doel dat gij u in 't schrijven voorstelt,
moet gij zelf dus wijzen ; alles bier moet edelmoedig,
belangloos zijn. Niet voor mij, niet voor mjn voordeel;
alles tot nut van den evenmensch.
Den naaste verlichten, verbeteren en veredelen,
hem opvoeren tot het ware, het goede en het schoone,
dat is het eenig weerdig doel der letterkunde, dat ook
moet het einde zijn van iederen schrijver.
En, vriend, is dat uw inzicht, dan roep ik u toe :
Vooruit ! treedt binnen, u staan de deuren van den
kunsttempel wijdopen.
De schrijver heeft veel te kampen tegen nijd en haat.
U kunnen de vergiftigde pijlen van den spot en de
kwaadwilligheid wel treffen, maar nooit ontmoedigen
noch krachteloos maken : het bedoelde of bewerkte
goed houdt u recht in den strijd.
De schrijver heeft dorre uren, vervelende dagen
en afmattend werk ; u blijft toch bij iederen avond dat
gij uw afgebeuld hoofd te rusten legt, de zoete, balsemende troost jets nuttigs en verdienstelijks voortgebracht te hebben.
Gij aanziet uw vak als heilig en zult dus geene
moeite sparen om, door trage verbeteringen en door
wijzen raad van anderen gekregen, uwe voortbrengsels
van de minste vlekken te zuiveren.
En het schrijven dat, in sommige gevallen, gevaarlijk
kan zijn voor de ziel, is u een strijd voor het goede,
het onderhoudt en sterkt uwe deugd.
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Helaas ! dat alles en geldt niet voor hem die, tzij
uit geldzucht, tzij uit eerzucht, de letterkunde beoefent.
Voor het geld. Hij verlaagt zijn eigen tot daglooner, en de kunst tot slafelijken stiel. Hem is 't
onmogelijk zich naar de regels der kunst te schikken :
de gouden bondigheid vermindert het getal bladzijden;
verzorgdheid, volmaaktheid vraagt tijd, en tijd is geld,
wat spreekt gij hem dan van scepe stylurn vertas,
polisseT-le et le repolisseT?... Het yolk ook minacht
hem en noemt hem broodschrijver. Maar waarom bier
zoolang op gesteund?... Gij zijt te edelmoedig van
herte om zulk inzicht te koesteren, en daarbij, voor
den Vlaamschen schrijver is zulks eene uitzinnigheid,
vermits zijne werken, die weinig of nooit buiten de
Vlaamsche grenzen gaan, altijd zeer beperkte oplagen
hebben en, tot gevolg, zeer kleine winsten opbrengen.
Voor de eer. Waarop komt de eer van de meeste
schrijvers uit?.. .. Op wat meer als anderen gekend
en veel meer als anderen beknibbeld te worden ; op
lof nevens verguizing, op toejuiching nevens schok
schouderen. Die lof en die toejuiching, zeker, zijn
dikwijls rechtzinnig en gemeend. Maar wat zijn zij
weerd?... Zij klinken in de lucht en zwijgen. Kan dat
ijdel voorbijgaande gerucht wel het wijde pert eens
menschen vullen ?.. Gelukkig hij die, na eene korte
ondervinding, er al het nietige van inziet en ontgoocheld
wordt. Ongelukkig hij die er zich door verblinden en
verdooven laat, want nevens eerzucht staat hooveerdij,
en nevens de hooge rots ligt de diepe afgrond. Peinst
op het treulig einde van Lamennais!
Vvril ik dan zeggen dat er voor den schrijver geen
zuivere, onvergankelijke roem bestaat? Zijn er dan
geene schrijvers wier naam altijd met eerbied uitgesproken en met ontdekten hoofde aanhoord wordt
Zeker, zulke roem bestaat, zulke bloeme bloeit. Maar...
gaat en zoekt ze. Als ge weerkeert, zal ik u vragen
Naar hebt gij ze gevonden ? En wellicht zal uw
antwoord zijn Op een graf.
(Wordt voortgeTet.)

A. Joos.
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EEN JONGE DOKTER.
Oft in my lonely hours have I thought.. .
and said to myself that if ever
There were angels on earth, as there are angels in heaven,
Two have I seen and known.
LONGFELT,CM, (

The ( ourtshz.fi of Miles Staudzslz.)

EN dokter, om « in den haak » te wezen,
moet eerder groot van gestalte zijn, liefst graatmager, ernstig en streng van uiterlijk, en deftig
maar eenvoudig gekleed in zwart laken. Hij moet een
gouden bril op den neus hebben, en voorzien zijn
van eenen wandeistok met ivoren kruk, dien hij bij
voorkeur onder den arm dragen zal.
lk ken een doktertje dat aan deze beschrijving heel
niet beantwoordt. Het is maar een doktertje van z66
hoog, en gansch jong. Het heeft noch gouden bril,
noch ontzagwekkenden wandeistok. Het lacht veel liever
dan het weent dat schilt veel — en ziet er noch
stroef noch streng uit. Desniettemin is het een goe
doktertje, in welken zin men dit woordje « goed » versta:
Harten gelijk het zijne bestaan niet meet-. Ik
niet afgunstig van aard, maar wat benijd ik het vrouwtje
dat hij zich gekozen heeft! Over zulk eene ziel meester
spelen, dat is al te veel, dat is te gelukkig zijn tidier
op aarde. Dat is zijnen hemel genieten vooraleer Inen
gestorven is. Zulke dingen zijn niet toegelaten.
Men moet ze nochtans wel gedongen. Ten and,,Ten,
alles wel ingezien, waarom is het noodig dat ied. -een
ongelukkig zij ? Zij verdient, zij ook, wel een beetje Haar
geluk. Zij passers zoo op malkaar, zij 'zijn allebei Ike
lieve, lieve kinders, dat men een hart van steen zou.
moeten hebben om ze niet te beminnen. Zij betooveren.
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iedereen die in aanraking met hen komt. Ik hemin ze
beiden, en vurig, en ik weet ook wel dat ik een
plaatsje heb onder wezen die zij als hunne vrienden
beschouwen.
Die zijn talrijk. -Misschien niet alien even echt.
Maar dat doet niets ter zaak. Wij mogen er ons niet
aan verwachten, dat al onze vrienden, te alien stonde
gereed staan am door het vuur voor ons te vliegen,
en hun leven of hun fortuin voor ons op te offeren.
Ik zou toch wel wedden dat er zijn, die bekwaam
zijn dergelijke domheid voor dat duiveltje van dat
doktertje te begaan. Gelukkig de mensch onder Wiens
glimlach de rozen der belangelooze en zelfopofferende
liefde ontluiken !
Zijne vrienden zijn verspreid onder alle standen.
Van eenen bepaalden stand zijn er echter meest. Gij
zult begrijpen : dat doktertje heeft eene heel groote kliè'nteel
— die weinig aarde aan den dijk ' brengt. Vele armen
komen bij hem om kosteloozen raad : hij onderzoekt
hunne kwalen, met geduld, met welwillendheid, met
liefde. Zijne hand is licht, zijn oog zacht, zijne stem
gemoedelijk. Hij kan opbeuren en troosten.
Hij kan nog weer. Wanneer hij zijnen zieke
ondervraagd heeft, en zijnen raad heeft gegeven aan
den kranken werkman of aan de arme weduwe wier
kind lijdend is, en dat hij het noodige geneesmiddel
heeft voorgeschreven . dan bespeurt hij dikwijls eene
vluchtige gemoedsuitdrukking op hun gelaat. Het is als
vereenigden zich daar twee gevoelens : de dankbaarheid
om de gemoedelijke meewarigheid en gereedelijke behulpzaamheid van den dokter, en het wee omdat de gegevene hulp nutteloos zal wezen en vruchteloos blijven
zal. Waar, als de schapraai ledig is en de kinderen
broodhonger lijden te huis, zal men trouwens het geld
halen om de dure fleschjes van den apotheker te betalent
Die arme en bloode heden zeggen dat niet met hunnen
mond, maar het doordringend oog van den dokter
leest het spoedig op hun wezen.
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Och ! daar is wederom eene goede en heel eenvoudige remedie tegen. Uit de beurs van den dokter
zal het honorarium van den apotheker komen : zoo offert
de jonge man niet alleenlijk zijn tijd op, zoo wijdt hij
niet alleen zijne wetenschap tot zijn liefdadig einde,
maar zijnen geldbeugel ledigt hij nog om het iced van
zijnen evenmensch te heelen. Is dat geen oprechte
menschenvriend? En zouden er niet velen denken al
heel veel gedaan te hebben, bleven zij halverwegen bij
hetgeen hij, zoo eenvoudig en zonder aanmatiging, doet?
Het geld is hem nochtans duur. Hun huishouden
-van jonggehuwden kost hem meer dan hij in de
studentsjaren berekend had, en de goede klienteel —
die welke betaalt — gaat nog zijne deur voorbij. Van
honger moet hij wel niet sterven, doch het vaderlijke
erfdeel verminderen, den bruidschat zijner vrouw verleven, dat zou hij niet gaarne doers. (-let ware hem
zoo zoet kon hij door zijne winning de kosten zijns
huiShoudens ontdragen, zijne jonge vrouw, door zijnen
arbeid alleen, buiten hunne overige inkomsten, voeden
en kleeden, en haar die andere aangenaamheden des
overvloeds verschaffen waartoe zij, de beschaafde, aanvallige jonge dame, overvloedig recht, en waaraan zi)
natuurlijke behoefte heeft! Hoe dubbel zoet zou haar
dat brood smaken, door zijne hand gewonnen, door
zijne liefde geboden !
Soms roert het mii tot tranen, niet van medelijden
,er is geene reden toe -- maar van zachte aandoening,
toen ik dat jeugdige ding, dat te huis nooit van zorgen
heeft geweten, boor spreken van sparen, en hoe een
huishouden zoo erg veel geld kost, en hoe het haar
pijn doet eenen frank te moeten uitgeven die zoo
moeilijk te winnen is. Die zorgen zijn nu nog heel
klein, en eerder die van een kind dat huismoedertje
speelt. God spare het jonge koppel zwaardere lasten
op hunne schouders. Hii behoede hen voor de ergere
angsten des lateren levees, die met geen geld te ver,drijven zijn. Hij houde in zijne barmhartigheid de
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tranenbronne droog, die uit zoovele oogen soms zoo
bitter vloeit .. Doch, door wat sombefe voorspiegelingen
laat ik mij nu overvallen, wanneer alles nog jeugd en
lente, zon en liefde is?
Vooralsnu is de kommer nog niet groot. De kli6nteel zal wel komen, weest gerust. Zij komt reeds een
beetje, hoewel traag. Het veroorzaakt eene opschudding
— meest bij madame, — als de huisschel klinkt. --- Wie
zou dat zijn? Een bezoeker? Neen, men verwacht
niemand. Een nieuwe zieke? Ja dat zal het wezen.
Maar wie : een acme of een rijke? 0 de armen zijn
ook welkom, dat is het niet, haar hart gaat open als
zij zich hun Teed voorstelt, maar zij zou ook wel eens
wilier: dat het een rijke, rijke beer ware. Een rijke
heer, met eene jicht of een rhumatiek dat heel lang
duurt, en die er volstrekt niet van weten wil, uit doktershanden te gaan. Een heer met heel veel welgezetene
kennissen, en die zoo ingenomen zou Taken met zijn
klein doktertje dat hij hem overal zou loopen aanbevelen en gereed zou staan, zijnen innigsten boezemvriend
den kop te klieven, zoo hij hem op staanden voet,
voor huisdokter niet aannam....
Maar het is boos weder buiten, het regent zoo,
en de wind is zoo guar, terwijl het Kier in de huiskamer zoo goed is, en zij er samen zoo gezellig zitten.
Dat de rijke mijnheer hem maar te huis laat....
Doch neen.... Indien het wezen moet ... Zij is
heel heldhaftig en kan zich eene opoffering getroosten...
Zij weet op den duur niet wat zij liefst zou hebben :
den rijken beer, een schamelen man — of te huis blijven.
Nu, daar dreunt de stap van haren echtgenoot in den
gang : zij zal weten. Het is maar een burgermensch,
hij moet er seffens naartoe, die moeten ook geholpen
worden. Het is nu zeven uur, op een k« artier is hij
terug. Zij loops om zijne jas, zijnen halsdoek, zijnen
hoed. Zal hij zich wel indekken; zich warm houden,
niet druilen over straat, en spoedig terug zijn?
Ja, ja, dat zal hij, wees gerust moedertje1 Hij is
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ter deuren uit. En nu kent de jonge vrouw eerst dat
onredelijke gevoel van zenuwachtigen angst, dat ons,
tegen wil en dank, bekruipt, wanneer een onzer geliefden
buiten is in den pikdonkeren nacht, bij woelig weder,
en dat wij alleen zijn met onze inbeelding.
Maar de vreugde des terugkeers I En het onstuitinge schommelen van heur hart, als zij hem hoort aan
de deur. En het genot van zijn lieve wezen te zien,
rood van kotl, half gedoken in den rechtstaanden kraag,
boven de kleeding die druipt van vocht. En hoe zij nu
huivert van de koude die hij geleden heeft. En hoe zij
heel dicht bij het vuur dringt, als kon zij hem 'zoodoende verwarmen, even als zij in hare leden de kilheid.
gevoelt die hij onderging. Is dat de verwezenlijking van
de woorden des Zaligmakers : « Zij zullen twee zijn in
« 66n vleesch »?
Een weinig later wordt er weder aan de huisschel
driftig gerukt. De dokter komt uit de spreekkamer
teruggestormd; hij is weg als eene boos, schier zonder
den tijd te hebben een woordje te zeggen aan zijne
vrouw. Zij staat nu met de tranen in de oogen, ofschoon dat zeer gek en onredelijk is, maar zij kan het
niet helpen. \Naar is hij naartoe? In zijne overhaast
heefi. hij haar lets toegeroepen van den Eerwaarden
Heer X, maar zij heeft het niet heel goed verstaan. Er
moet gevaar zijn, dringend gevaar, om den dokter zoo
spoedig te doen loopen. Welhoe, de Eerwaarde, gisteren
nog zoo gezond, zou nu in grooten nood verkeeren :
wat mag er gebeurd zijn?
De jonge dokter vindt het huis van den priester
vol van weenende en biddende vrienden. 's Mans ambtgenooten zijn daar, een paar monniken der Capucienerorde, eene geestelijke ziekenpleegster. De Eerwaarde
ligt met eene matras onder zich op den vloer ; straks
bediende men hem de laatste Gerechten; een zijner
broeders in het Heilig Ambt fluistert jets aan zijn oor,
men weet niet of hij het nog hooren kan, het is
twijfelaclitig of hij nog der levenden is. De dokter heeft
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zich naast hem op de knie6n gezet, en, over zijnen
zieke gebogen, ontwaart hij dat alle hoop niet verloren is.
Ik ben een oningewijde in de geneeskunde, en kan
slechts gebrekkig beschrijven wat er nu gebeurt. Er
wordt eene groote kom warm water gebracht op het
angstige bevel van den jongen dokter, die trippelt van
ongeduld. 's Mans borst wordt ontbloot, men bezigt
ook een ijzeren voorwerp, eenen baffler, geloof ik. En,
oprecht wonderbare zaak, na eenige pogingen begint het
hart van den zieke wederom te kloppen : het bloed herneemt zijnen loop : de dood treedt terug, de man is gered !
Later in den avond, bij het knetterende haardvuur,
door den liefderijken kout zijner gemalin been, hoort
de dokter, stil glimlachend van innig genoegen, nog
de kreten van verbazing en de warme gelukwenschen
der omstanders bij de verrijzenis van dat lijk, en ziet hij
hunne dankbare en bewonderende blikken op hem gericht.
— « Ik deed niets, » zegt hij tot zijne vrouw,
« het was heel eenvoudig. Maar zij zagen zoo verbaasd ! »
Dat gezicht zweeft hem voor de oogen, tot llij
zich ter ruste begeeft. Hij gevoelt innige voldoening,
zijn dag is niet verloren. Dagelijks een menschenleven
redden, wat Broom ! wat geluk zou dat wezen ! De
begeestering der vroegere dagen komt hem terug, toen
hij eerst besloot zich aan de geneeskunde toe te wijden,
omdat het doktersambt een heilig vak is, waarin hij
de behoefte zijns harten : goed te doen, bevredigen kon.
Luttel denkt hij, op dezen oogenblik, dat er nog
jets meer is, iets heel ondergeschikts maar toch ook
goed in zijnen aard. Zulke eenvoudige kuren met vlugge
en zekere hand uitgevoerd, winnen eenen dokter, zij
het dan een doktertje van zoo hoog, — naam en faam.
Niet behoeft gij te zorgen, bevallig moedertje, noch te
snipperen op eenen frank. Franken zullen er genoeg
binnenregenen, wacht maar. En den arme zal het goed
zijn, beide uit uwe hand en uit die van uwen man.
3 Augustus 1890.

ADRIAAN.

HET WIJDINGSFEEST. (1)

Wijder, opstaande en de koorbede onderbrekend,
Den staf ter linker hand, de rechte keer voor keer
Tot zeegnen uitgestrekt, smeekt driemaal dat de Heer
Zich moog' gewaardigen het biddend yolk to hooren,
En hem die, tot den Stoel der Gentsche Kerk, verkoren
Daar neerligt voor zijn voet, zou Teegnen, -- heilgen will"
En wijden. -'t Laatst 4 ontferm u onzer, Heer ! » wait stil,
Wanneer de Wijdling rijst, en de outertreen bestijgend,
Gaat nederknielen voor den Wijder die, stilzwijgend,
Hem 't wijd geopend boek van 't Evangelie drukt
Op hals en schouderen. Dus onder 't boek gebukt,
(Terwij1 de plechtigheid, van heimenis omvangen,
Zich voort en voort beweegt in teeknen en gezangen,)
Voelt hij van ambt en staat 't ontzaggelijk gewicht
Dat met des Heeren Woord hem op de schouders ligt :
« Welzalig zijn zij die voor 't goed vervolging lijden ;
« Welzalig zult ge zijn als ze u vermaledijden
« En lastren zullen orn den will' van 's menschen Zoon;
« Als ze u om mijnent will' met logentaal en boon
« Vervolgen, en uw' naam verwerpen als een kwaden,
« Gelijk hun vaadren de profeten Gods versmaadden.
« Hebt uwen vijand lief; doet wel aan wie u haat,
« En zegent, wie met vloek en lastring u belaadt ;
« Bidt voor wie u vervolgt.

E

(I) Brokstuk uit het werk dat dezer dagen zal verschijnen onder den titel
Het W:ydingsfeest, gedicht opgedragen aan zijne doorluchtige Hoogwaardigheid
Monseigneur Stillemans, Bisschop van Gent, voorafgegaan van een paar biographische
bladzijden door D' H. CLAEYS, pr. — Priji fr. 0,75.
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Wat ik u zeg in 't duister,
Herzegt dat in het licht ; wat ik in, 't oor u fluister
u Preekt op de daken dat. Vreest he m niet die het lijf
u Ten doode brengt, maar hem die in het vloekverblijt
a Te za men lijf en ziel voor eeuwig kan verderven.
a Wie 't leven laat voor mij, die zal het 'even , erven ,
u Wie 't won, hij vindt het niet.
Gij zijt het zout der acrd;
Doch als het zout nu van zijn smaak en deugd ontaardt,
Wie maakt het weder zout? 't Laat zich tot niets besteden
Dan om te worden weg geworpen en vertreden....
Gij zijt der wereld licht. Geen stall op 't hoogste van
Den berg geplaatst die zich verborgen houden kan.
En binnen huize wordt geen lamplicht aangestoken
Dat onder 't schepel zal gezet en weggedoken,
Maar op den kandelaar opdat het schijnen moog'
Voor al die binnen zijn. Zoo schijne uw licht voor 't oog
Der menschen — dat men u werkdadig 't goed zie plegen
En uwen Vader in den hemel er om zegen'.
u Wie niet zich zelv' verzaakt, wie niet zijn kruis aanvaardt
o En op mijn schreden volgt, die is niet mijner waard.
0
0
0
0

'k Ben niet gekomen om mijn eignen wil te kiezen,
Maar om mijns Vaders wil te does. 'k Zal niets verliezen
Van 't geen mij wend vertrouwd ; en 't geen mijn w oord verkondt
Zoo gaf en leerde 't mij de Vader die mij zond.

« 't Is niet mijns Vaders wil dat an van deze kinderen
« Verloren ga. Ziet toe! Veracht niet den Bier minderen !...
a Hij schreeuwt niet op de straat in twistend stemgeluid ;
« Breekt geen geknakte riet noch dooft een lemmet uit
« Dat hii,nog rookend vond.
't Is alles door den Vader
« Gegeven in mijn hand. Komt alien, komt mij nailer
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A Gij die vermoeid zijt en beladen, en ik zal
ziel verkwikken. Dat rnijn juk u vvelgevall' ;
Mijn last is licht; en leert van mij daar ik zachtaardig
« En needrig ben van hart.
Weest voor elkeen dienstvaardig
e Zoo gij wilt de eerste zijn. Tenzij ge wordt gelijk
e Aan kleine kindren, komt ge niet in 't hemelrijk.

4 Uw

4( Des menschen Zoon kwam om-te redden wat verloren
to Gegaan was. Dunkt u 't niet? Wien honderd schapen hooren
4( En een raakte op den dool, verlaat hij de andre niet
Om 't enkel schaapje dat hem dolende verliet,
i( Te zoeken? En, indien hij 't vond en wederhaalde,
4( Zijn vreugde is grooter, ja, om 't eene dat verdwaalde
e Dan om de negentig en negen van den stal
« Die niet verdoolden. Wie mij volgen wil, hij zal
4( Niet wandlen buiten 't licht, maar hebben 't licht des levens.
4

Zoo u de wereld haat, de wereld haat mij tevens
4( En haatte mij voor u. Wordt gij vervolgd, ontstelt
0 U 't harte niet : herdenkt dat ik het heb voorspeld.
o Ik zend als lamm'ren u te midden van de wolven.
e

4( Hij rees, en gaf bevel aan winden en aan golven ,
g En stilte kwam op 't meer... Waarom waart gij bevreesd
e En waar is uw geloof?...
'K zende u der Waarheid Geest...
0 Gaat al de volkren in mijn leering onderwijzen...
0 'k Verwon de wereld...
'K ben het leven en 't verrijzen...
e Ik ben der schapen deur. 'K zeg u, voorwaar, voorwaar,
0 Ik ben de deur; en hij die binnen treedt aldaar
e Hij zal behouden zijn, en in- en uitgaan kunnen
0 En weiden vinden die hem 't geestlijk voedsel gunnen.
e De dief, hij komt op roof en op verderf gezind.
1k ben gekomen, ik, opdat men 't leven vind'
0 En overvloedig vind'... De herder wil ter weiden
U

.■
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Zijne eigen schapen uit het nachtperk henenleiden,
cc Beroept ze bij den naam, gnat uit en stapt voor hen;
Zij kennen zijne stem en volgen... Ik, ik ben
De goede herder, en de goede herder stelt zich
een huurling niet ! die kwelt zich
Ten offer voor zijn kudde,
Niet om het schaap, maar ziet den wolf die komt, en laat
De kudde en vlucht, omdat hij niet als herder staat
Maar huurling is en voor de schapen zonder zorgen.
Zoo zal de wolf de kooi verstrooien en verworgen
Wen, voor zich zeiv' bezorgd, de huurling vliedt. Ik ben
De goede herder, en ik ken de mijnen, en
in liefdegeest : mijn levee
De mijnen kennen mij
Voor mijne schapen zal ik dra ten beste geven.
• 'k Heb andre schapen nog van deze koo,i vervreemd :
« Hen ook, hen roept mijn stem en noodt ze tot den beemd
« Van heil en zaligheid terug, opdat het verder
« Al gene kudde worde — een schaapskooi en een herder. »
Dus vallen een voor een op geest en harte neer
In heilgen, strengen ernst, de woorden van den Heer,
Waar de Opperherder zelf zijn godlijk beeld in etste,
Bij leering en vermaan de herdersplichten schetste,
En teekende de bron van sterkte, troost en moed.
Verkoorne, die voortaan dees kudde Christi hoedt,
0, dat zijn yolk in u den goeden Herder vinde,
Den steun des kreuplen en den leidsman van den blinde,
« Den man van wetenschap geroemd van grooten naam
« In 't rijk der hemelen om leer en voorbeeld sada',
« Den Vader des gezini die uit zijn voile schatten
« Voor alien ophaalt wat ze nieuws en ouds bevatten! »
Neem aan en draag in kracht het Evangelie-woord,
En strale uit uwe leer tot aller geesten voort
De fakkel van dat Licht t wiens goddelijke klaarheid
De wereld heeft gebracht tot vollen dag van waarheid,
Toen Gods gezanten, naar 't gebod der Hemelvaart
En door den Geest bezocht, de wegen over de.aard
Verdeelden onder hen en gingen, elk zijn richting —
H erauten van de wet der vrijheid, geestverlichting
En broederliefde alom. Zij zaaiden in getraan
cc

cc

cc

cc

cc
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En maaiden met gejuich. Al weenend heengegaan
En zaaiende hun zaad, zijn zij teruggekomen
Hun garven dragende... Heel de card wordt door de stroomen
Bevochtigd van hun bloed. En als, aan Christus' jok
Weerspannig, 't yolk hen vloekt, en huilt : « naar 't leeuwenhok
Met wie van Christus is... » en, schuimende van woede,
Gelijk de zee in storm, hen aanbrult, — zwaard en roede
En foltertuig en kruis hen dreigen, blijft hun oog
Met fonkelenden blik gevestigd naar omhoog,
Alsof ze 't wild gewoel niet hoorden en niet zagen ;
Alsof hun in de verte een visioen kwam dagen
Dat aan zijn heerlijkheid hun ziele hield geboeid.
ja! grootsch een schouwspel rees : een breede lichtstroom vloeit,
Uit hooger heemlen door het luchtgewelf geschoten,
In schuinsche stralen op den aardkring neergegoten
En op de duisternis in glorie afgelijnd,
Wiens glans met heldren dag miljoenen overschijnt
Van hoorden, wernelend langs al de wereldwegen
En opwaarts dringend naar de stad van vrede en zegen.
e Sta op, Jerusalem ! Sta op en word verlicht !
e Gekomen is uw dag, en 's Heeren glorie richt
e Haar morgenstraal op u.... Het aardrijk ligt in 't duister
e En donkerheid bedekt de volkren, doch de luister
e Des Heeren overglanst u w kruin in heerlijkheid.
e De heidnen wandlen in de glansen . die gij spreidt
e Wen koningen in 't licht, dat om u opging, naderen
e Hef de oogen in het rond, en zie hoe zij vergaderen
e En komen aan — zij alle, uw zonen nit de vert',
e Uw dochteren ter zij' die opstaan. Ja, uw hert,
a Verwonderd en ontroerd, zal zich van vreugd verbrean,
a Wanneer tot u vvaarts keert de rijkdom van de zee6n,
0 Tot u der heidnen schat. Een talloos leger van
a Kameelen dekt uw grond; uit Epha, Madian
a De dromedarissen , uit Saba brengen ze alien
a Hun goud en wierook aan, en doen het hooglied schallen
x Dat s Heeren lof verkondt. »
Dr H. CLAEYS, pr.
e
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KUNST EN LETTEREN.
Hilda Ram. — De Gedichten (1) van de begaafde Antwerpsche
dichteres zijn bekroond in den vijfjaarlijkschen prijskainp van
Vlaamsche letterkunde, tijdvak 1885-1889. Het Belfort mengt zijne
gelukwenschen in het concert van hulde, waartnede het Vlaamsche
land die tijding bejegend heeft. Ons tijdschrift is er dubbel gelukkig om, immers is Juffrouw Mathilda Ramboux eene onzer verdienstelijkste medewerkers, wier prachtige verzen hem altijd tot sieraad
gestrekt hebben.
Tolstoi. — De Decembermannen is het laatste week van den
vermaarden TOLSTOI.
Hij beschriift het leven van eentge samenzweerders die in 1825
tegen den keizer opstaan, naar Siberie gebannen worden, in 1856
naar het vaderland wederkeeten en hunne verwondering uitdrukken
over de beschaafde samenleving, waarvan zij niets meer verstaan.
Sophocles. — In het college van Bradfield, in Engeland, hebben de leerlingen Antigone van Sophocl e s gespe ,-.Ad : de schouwburg was gebouwd en versierd gelijk de nude Grieksche schouwburg en het stuk werd vertolkt op dezelfde wijze als het, in
vroeger eeuwen, in Griekenland zelf werd voorgedragen.
D r Bug. van Oye. — Het Ned. Museum (5 6 afl.) schrijft eene
gunstige beoordeeling over « Vonken en Stralen » van D r VAN
OYE, bij onzen uitgever verschenen : « Er staat veel schoons in
VAN OYE ' S bundel ; de verzen zijn meesterlijk van bouw en zoetvloeiend al3 de beste, de keurigste taalmurtek. »

Multatuli. — De weduwe van DOUWES DEKKER heeft de briey en van haren man bij Versluys to Amsterdam uitgegeven. Zij
doen ons het ontstaan van den Max Havelaar kennen en wij

(1) Gent, A. Suffer. Prijs fr. 3,5o.
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kunnen er uit vernemen waar en hoe de dichter leefde tijdens het
schrijven van dit werk.
« Zij teekenen hem in al zijne grootheid en in al zijne dwaasheid » zegt de Spectator.
Deze brieven, die ons het pijnlijk leven van Multatuli te Brussel
in 1859 beschrijven, openbaren ons zijn zelfbewustzijn en zijne
edelmoeaigheid, maar ook zijne ondankbaarheid, zijne wispelturigheid en zijne onoprechtheid.
Plautus. — Op 6 Juni laatstleden hebben de studenten der
University of Michigan, de Mencechmi van PLAUTUS in 't latijn
gespeeld te Chicago.
Max Waller. — FIRMIN VAN DEN BOSCH bespreekt in het Mag.
lift. van onzen uitgever (nr van 15 Juli) het streven van wijlen
MAX WALLER, stichter der .7eune Belgique.
Die bijdrage is nuttig voor ons, omdat wij er uit kunnen
besluiten wat verschil er bestaat tusschen de jonge Walen en de
jonge Vlamingen. Belden beminnen taal en letterkunde, maar terwiji
de Vlamingen streven voor de herwording der goede zeden en der
grootdadigheid van 't voorgeslacht, willen de Walen in hunne
letterkundige gewrochten ontslagen zijn van all,- wetten vain godsdienst en zedeleer.
0. Feig llet. — Er is geen staat te maken op de Fransche
schrijvers.
Als La Morte van Feuillet verschenen was, wilde iedereen den
roman lezen en geen der Fransche katholieke bladen van Belgenland mocht verzuimen den hooggevierden roman te bespreken.
Ronneur d'artiste is een nieuw werk van FEUILLET.
Alhoewel zijn schrijftrant nog even bekoorlijk is, volgt de
dichter wederom den Franschen slenter der bedorven letterkunde.
't Zijn de lotgevallen eener vrouw, die verteld worden : zij
huwt eenen schilder en bedriegt haren man.
De schilder en zijn mededinger schieten om te best die
verliest moet na verloop van drie jaar zijn eigen van 't leven
helpen.
De bedrogen echtgenoot verliest en schiet zich voor den kop,
op het oogenblik dat zijne vrouw tot betere gevoelens wederkeert.
Wat ellendige uitvindsels !
Letterkundige keuring. — FERDINAND BRUNETIERE is geen
dilettante, gelijk LEMAITRE. In zijn werk : L'Evolution de la
Critique depuis la Renaissance, schetst hij de geschiedenis der
Fransche oordeelkunde op het gebied der letteren.
In den eersten tijd (Du BELLAY, MALHERBE) tracht de oordeelkunde de middelen en de oorzaken op te sporen en te schikken,
waardoor de meesterwerken der oudheid haar treffen.
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CHAPELAIN en BALZAC gaan verder : nu de middelen en oorzaken aangewezen zijn, poogt men ze in voorschriften weer te
geven.
Met BOILEAU gaat de keuting nog eenen stap vooruit hij
tracht aan te toonen dat de regels niet alleen overeenstemmen met
de kunst van Homerus en Pindarus, maar dat ze op de natuur
en de rede gesteund zijn.
In het volgend tijdvak komt de gekende : Querelle des
Anciens et des Modernes. PERRAULT en de zijnen trekken te velde
tegen de Ouden en kennen aan elken schrijver het recht toe van
zijnen tijd te zijn. VOLTAIRE schaart zich ten slotte aan de zijne
der Ouden en wordt door MARMONTEL en LAHARPE gevolgd.
In onze eeuw begint men rekening te houden van den invloed
der vreemde letterkunde; met Mme DE STAEL en CHATEAUBRIAND
wordt men gewaar dat er buiten de Oudheid nog andere en
nieuwe schoonheden te vinden zijn.
Met VILLEMAIN wordt de invloed der vieemde letterkunde
geschat, en GUIZOT, COUSIN, VILLEMAIN schaffen op het verband, dat
er bestaat tusschen de letterkundige voortbrengselen en den toestand
der maatschappij, waarin zij ontstaan zijn.
Voor SAINTE-BEUVE bestaat niet slechts de nauwe betrekking
tusschen het werk en zijnen tijd, maar vooral het verband van het
werk met den schrijver, zijnen aard en opvoeding.
Bij TAINE is de critiek bijna eene wetenschap geworden : zij
ontwikkelt volgens eigen wetten, aan de natuutkunde ontleend.

Rubio y Ors. — Ter gelegenheid der - feesten, die te Barcelona gevierd werLien om den volksbeminden Catalaanscheu &kilter
Russo Y ORS te vereeren, heeft men zijne gedichten, die sedert
vijftig jaar verschenen, wederom uitgegeven. Die prachtuitgaaf in
drie deelen draagt voor hoofding : Lo Gayter del Llolbregat.
Deze gedichten a erden in verschillige talen door vele dichters
overgezet, 't geen bewijst dat de herboorte der bijzondere Catalaansche letterkunde ook in cl:n vreemde veel belang heeft gewekt.
Jan I. — FLOR1MOID VAN DUYSE heeft de liederen van Jan I,
hertog van Brabant, op muziek gezet. Eenige opmerkingen gaan
voorat. iNed: Museum; 4, 189o).
J. Casier. — De gedichten van J. CASIER, Harmonies chreHennes, bij onzen uitgever verschenen, worden in den Polybiblion van Oogst laatstleden zeer gunstig onthaald : « M. J. CASIER
hanteert de dichtkunst met veel zwierigheid en hij stelt ze ten
dienste vaa zeer zuivere, zeer verhevene gevoelens... Hij bezingt
de natuur, het vaderland en den godsdienst... »
De Verhaaltrant onzer dagen. — De Nederlandsche Spectator van 26 Juli geeft ons een staalken van den hedendlagschen
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trant der Fransche r omanschrijvers. Deze weten niet meer wat
uitvinden om het papier met aardige woorden en onmogelijke
spreuken te bekiadden. Die schrijftrant wordt ook in NoordNederland nagevolgi.
« Zoo worden het geluid en het licht dooreengehaspeld in
dissonances fulgurantes, — de chemie met een verlichte vensterruit in la nitre faiblement fluorescente, — ziektetoestanden met
geuren in odeurs nervines, — passie met chemische verbindingen
in un desir hydrate.
Zoo wordt een electriseermachine verward met een mensch
in : elle lui znduzsait d'electricite. Ergenschapperi worden toegekend aan zaken, waarbij ze niet behooren, zooals : les broderies
de la jupe jaillirent solennelles ; le p die
- des tilleuls ; les chairs
du nuage; nuances moroses.
Voorts wordt de eigenschap van een dier overgebracht op een
instinct : un instinct se tapit au fond de son crane, en daarentegen een eigenschap van stollen op menschendaden : une densite
de serments.
Dan ook wordt er misbruik gemaakt van groote woorden.
La lueur .des oceans et des fleuves sommeilla sur ses Frunelles,
le fluzde des mers electrzques arena sa gorge et son visage —
L'audace traversa comme un cyclone son cervelet. — Une fatalite de cataclysme. — Des exodes de mulots ; les electricites denses
tordirent chaque molecule ; les concordances du catacly-sme ; le
choc d'une convulsion d'elements vers une time de talus ; les univers
de la &wile; l'dpre hydrotherapze du firmament. — Cette ambiance
de terreurs occultes, les haleines spzrales du vent, la submersion
des constellations harmonzeuses, les murailles de l'ombre sur
l'horiTon, l'embuscade des forces mysterieuses, se repercutaient
dans sa chair.
Vreemde uttdrukkingen ais : Calculs tautologiques ; le creuset
cerebral; un vouloir pertinace; des hy-pnotzsmes d'ambiance, coordonner des ratiocinatzons ; osciller dans le crane: la trainerze de
la jupe: ces questions se heurterent dans l'zmagerie de la scene;
une predominance du cervelet; aux hues des brasiers blancs tralnerezzt; le cristal firmamentaire ; lcs chuchotis-sanglots de la pluze;
la volupte des palingenesies. »
Van de Letterkunde der Noordmannen. — Terwijl het eerste
deel van den Grundriss der Germanischen Philologie (Strassburg.
Karl Trilbner) ons volledige inlichtingen en de laatste uitkomsten
der wetenschap verschaft wegens de taal der Noordsche stammen,
vinden wij in de laatste afleveringen van het tweede deel, dit
jaar verschenen, de wetenschappelijke verhandeling van de Noordsche
Letterkunde. Iernand zou ongelijk hebben in Vlaanderen, daarb.uiten, over dat onderwerp te twisten.
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Letterkundige werken. — Verschenen :
Bij Thorin te Parijs, ten prijze van 8 fr. : Histoire de la
Litterature grecque, t. 2, door A. CROISET.
Bij Hachette te Parijs : Dramaturges et Romanciers, door
E. MONTk.UT.
Bij Perrin te Parijs : Les Evolutions de la Critique contemporaine. door E. TISSOT.
Bij Wolters te Groningen : Jephta van Vondel, door T. TERWEY.
Bij de Erven J. Bohn te Haarlem : Bilderdijk, Lotgenoot van
Multatuli, door Dr JAN TE WINKEL.
Bij Priem te Amersfoort Letterkundig jaarboekje P007" 189o.
Bij Gamier te Pa. ijs : Les Maitres de la critique au 17' siecle
door A. BOURGOIS.
Bij Leroux te Parijs, ten prijze van 7,50 fr. : Histoire de la
Litterature allemande, door G.A. HEINRICH.
Bij Perrin te Parijs, ten prijze van 3,5o fr. : Quelques ecrivains francais, door wijlen EM. HENNEQUIN.
Bij Vanier te Parijs, ten prijze van 3,5o fr. : Les Romanciers
d'aujourd'hui, door CH. LE GOFFIC.
Bij Calmann-Levy te Parijs, ten prijze van 3,5o tr. : Episode.' s
litteraires, van wijlen A. DE PONTMARTIN.
WETENSCHAPPEN.
Thomas a Kempis. — De Codex Paulanus uit het klooster
van Sint Pauwel in Carinthia is gedagteekend van de jaren 1384
,of 1385.
Is die dagteekening echt, dan is het uit met het schrijverschap van THOMAS A KEMPIS .
Dr CRUISE heeft het klooster van Sint Pauwel bezocht, de
lichtprent van zes bladzijden van het handschrift genomen en de
uitkomsten van zijn onderzoek in de Précis Historiques van Mei
xnedegedeeld.
De plaats der dagteekening en de gedaante der letters doen
blijken dat de teekening maar later bijgevoegd werd. Wat het
handschrift betreit, de kenners besluiten dat het tot het einde der
vijftiende eeuw behoort.
Diluvium en Spelonken. — Op het gebied der voorgeschiedkundige oudheden melden wij het werk van SALOMON REINACH :
Description raisonnee du Musee de Saint-Germain-en-Lay-e. Epoque des Alluvions et des Cavernes. Het verscheen te Parijs bij
Firmin Didot en werd in de R. des Q. Scientifiques van 20 Juli
.ontleed en besproken.
De uitkomsten der uudheidkundige opzoekingen van SALOMON
REINACH door de toogzaal van Saint-Germain-en-Laye zijn nog al
beredeneerd en gematig en verschillen zeer veel van de ongerijm-
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heden, die M. DE MORTILLET uitkraamt in zijne schriften en lessen
te Parijs.
1° SALOMON REINACH hecht geen geloof aan het bestaan van den
mensch in het derde aardkundig tijdvak.
2 0 Hij beschrijft het dierenrijk van het vierde tijdvak. Vele
oudheidkundige fabelen bier, vragen honderden eeuwen tusschenruimte voor het verdwijnen der dieren van het vierde tijdvak en
het opkomen der dieren van de geschiedkundige tijdvakken.
Arme sukkelaars van geleerde-i.
De jongens in de Latijnsche scholen leeren de teksten, waaruit
het blijkt dat het meeste deel dezer voorgeschiedkundige dieren
ook in de tij !en der geschiedenis in onze streken verkeerd hebben.
3 0 Uit de mededeelingen van SALOMON REINACH is het klaar
dat onze voormenschen, te Saint-Acheul en te Chelles ontdekt, niet
sprakeloos warm en ook weer gerief ter hand hadden dan DE
MORTILLET het beweert.
4 0 REINACH beschrijft heel nauwkeurig al hetgeen men achterhaald heeft van de rnenschen, die in de spelonken woonden. Hunne
beeltenis, door DE MORTILLET geteekend, is ook heel valsch.
DE MORTILLET schrijft Geene begraving, geen eerbied
voor de dooden. — Geen godsdienstig gedacht. ». REINACH komt
elders uit : « Tegen het onbewezen stelsel dat aan de menschen van den tijd der spelonken alle begrafenisplechtigheden ontkent, zien wij dat wij een zeker getal begraafplaatsen om zeggens
met zekerheid in dot tijdvak mogen stellen. »
5 0 DE MORTILLET doet het tijdstip van den ouden steen
222,000 Saar duren.
REINACH aanveerdt dat al de berekeningen op valsche en
onzekere gronden steunen en altijd gedaan worden door dezen
die de tijdrekening van den Bijbel verwerpen.
De wetenschap staRt in hooge achting maar al te dikwijls
onder dien naam worden er een hoop bevestigingen en veronderstellingen vervent, die nooit bewezen worden en regelmatig twee
drie maal 's jaars voor nieuwe beweringen de baan moeten ruimen.
Om de zaak te vervolgen moet men gestadig vernemen wat
X. van Berlijn of Stockholm versch geschreven heeft en wat Z.
van Parijs of Londen daarop hebben geantwoord, zonder dat de
wetenschap een stap verder gekomen is!
Een schrijven van 1889 of 1888 wordt nu reeds als ouder
aanzien dan eene kronijke van de middeleeuwen.
Dat men nauwkeuring teschrigt al wat men ontdekt zonder
daar stelsels op te bouwen : de nieuwe zullen noodzakelijk het
lot ondergaan van deze, die zij vervangen hebben.
De Zondvloed. — E. H. FL. DE MOOR, pastor van Zelzate,
heeft in het Mag. Litteraire et Scientifique zijne bijbelsche studien voortgezet en eene volkenkundige navorsching laten drukken
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over onbekende reuzenstammen, die in het H. Schrift vermeld
werden.
Volgens de getuigenis van den Bijbel zelf zouden er na den
zondvloed volkeren bestaan hebben die noch van Sem, noch van
Cham, noch van Japhet afstammen, en die bijgevolg door den
zondvloed niet uitgeroeid werden. (N r van 1.5 Juli, bl. 67).
Oude Kelten, — In het n r van Juli der Scottisch Review
handelt RHYS over de oude volksstammen der Britsche eilanden.
Uit de studie der oude eigennamen van lerland en Schotland
blijkt het, dat niet al de Kelten van Arische afkomst zijn.
Assyriènkunde. — Bij Karl Trilbner, te Straatsburg, verscheen
het werk : die kosmologie der Babylonier, door JENSEN.
De Assyriênkunde bevat de uitgaaf der wegvormige opschriften,
en de oplossing der vraagstukken wegens geschiedenis, godenleer,
spraakkunst en sterrekunde.
JENSEN vergaarde, keurde en verklaarde al wat de Assyriers
en Babyloniers aangaande de wereld, de schepping en den zondvloed geschreven hebben.
Zijn uitleg over de vermaarde tafels van de schepping en den
zondvloed is geheel nieuw.
Het zevende deel der Babylonian Texts, van pater STRASSMAIER, is ook verschenen. Ze zijn van het hoogste belang voor
M. GITthE Van 't Nederlandsch Museum, die eens beweerde dat
Cyrus nooit bestaan heeft : het uitgegeven deel waar wij van spreken, bevat de opschriften van Cyrus.
PATER DELATTRE beschrijft in de Revue des Q. Scientifiques
van dit jaar de laatste navorschingen op het gebied der Assyritrikunde.
Oudheden. — Wij schreven dat men wel zou doen, Nederlandsche wetenschappelijke werken te koopen.
Daarom wilten wij aan onze lezers het Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid bekend maken, dat de heeren SCHLIMMER
en DE BOER, bij de Erven F. Bohn, te Haarlem, ten prijze van
fl. 5 hebben uitgegeven. Troja. — Waarin is het vraagstuk gelegen ?
D r SCHLIEMANN beweert, ter plaats Hissarlik genoemd, door
zijne opdelvingen het oude Troja ontdekt te hebben. BOTTICHER,
zijn tegenstrever, houdt staan dat SCHLIEMANN niet eerie oude stad,
maar wel doodenheuvels, oude begraafplaatsen gevonden heeft.
Welk is het laatste nieuws nopens den pennetwist, die nu
reeds Caren duurt ?
BOTTICHER heeft te zamen met eenen keurraad de puinhoopen
van Hissarlik onderzocht. Dat onderzoek heeft zijn oordeel niet
veranderd : indien hij gelijk heeft, zouden de uitkomsten der
voorgeschiedkundige wetenschap wel kunnen veranderen.
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EM. DE MUYNCK heeft ook in dc Brusselsche maatschappij
van Oudheden het verslag onderzocht van den keurraad te Hissarlik werkzaarn, en hij besluit natuurlijk dat SCHLIEMANN, eerelid der Brusselsche maatschappij, geli ) k heeft. (Annales de la
Societe d Archeologie de Bruxelles. Tome 4, livraison du i juin
18go )
Wiemkes. — Wie heeft er van de wiemkes of kaboutermannekens niet hooren spreken ?
Ze dragen verschillige namen : Portuni, Neptuni, Neutons,
Nutons, Waitons, Halvermannekens, Heinzelmanner, Nains des
bruyeres et des montagnes d'Ecosse, Petits travaiileurs, Duergars,
Monticoloe, Poulpicans, Korrigans.
VAN HELVEN heeft al de sagen en volksvertellingen onderzocht ,2.n komt tot het besluit dat die menschen bestaan, door
sagen en godsdienstige overleveringen hun oorspronkelijk wezen
verloren hebben, dat -het volksstammen zijn die vOor de IndoEuropeanen alhier gewoond hebben, dat ze van Iberische of komst
zijn en de eerste bekende bevolktng van Europa uitmaakten (Annales
de la Societe Archeologique de Namur. Tome i8, 3e livraison
de 189o).
TAALGELEERDHEID.
Etyma Latina. — Etyma latina, dat is de titel van een
Latijnsch afieidkundig woordenboek, dat E, R. \vHARTON in Engeland liet verschijnen.
Het bevat 34 bladzijden ter inleiding, den afleidkundigen uitleg
in 120 bladzijden en 3o bladzijden over « comparative etymology. »
Al de woorden, die bij de zestien Latijnsche schrijvers van
eersten rang te boek staan, worden taalkundig uitgeleid, te weten
bij Plautus, Terentius, Cicei o, Ccesar, Catullus, Lucretius, Sallustius, Virgilius, Horatius, Livius, Tibullus, Propertius, Ovidius,
Perstus, Tacitus en Juvenalis.
Deze schrijvers bezigen meer dan 26000 woorden, en daar er
vele de eene van de andere siammen, behoeven er enkel 3o55
getoetst te worden.
Van d...ze 3o55 woorden zijn er 38o onuitlegbaar, 1 i 3o oorspronkelijk en in de andere Indo-germaans,7he spraken verwant,
een zeker getal afstammend die nog eenigen uitleg van doen
hebben, en boven de 600 aan vi eernde talen, rneest aan het
,Grieksch ontleend .
De Latijnsche afleidkunde is zeer moeilijk omdat er zoo weinig
oud latijn bestaat en oLndat de Italtaansche gauspraken nog zoo weinig
gekend zijn. (Bil Percival en C o , King street, Covent Garden,
Londen : prijs 7 sh. 6 d.).
Vlanderen. — Wij lezen in Loquela n° i 0, Sporkele 18go
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« y en vlamende of- een vlaam land ware dus een land dat
under water,... dat vliem, dat vlaam, dat vliemende, dat vlamende
vol water staat, pleegt te staan, of gestaan heett... »
« Het woord vlaam zal ook met -de uitgebouwd geworden
zijn, zoodanig dat men zal gezeid hebben voor vlamende land,
vlaamde land. Van daar een woord "vlamende, dat in die gedaante
geen stand hield, en veranderde in vlande, y onder n Wade,
vla. Zoo is uit schamen, niet schaamde, maar schande geboren ;
uit ramen niet raamde, maar rande, rand; uit Tamen (met uitbouw -te), niet Taamte, maar Tante. Een land dat vlande was
zal allicht eene vlande geheeten geworden zijn, en verschillende
vlande streken bijeen genornen de vlanden, de vladen, de vla'en;
met tweeden meervoudigen uitbouw, de Vlanderen. Vglt : been,
beenen, beenderen ; blad, bladen, bladeren ; rad, raden, raderen;
kind, *kinden, k nderen enz. Eertijds schreef men Vlanderen, en
niet op zijn Fransch uitgelangd Vlaanderen, gelijk hedendaags de
meeste menigte doen n
Wij zullen doen opmerken dat *kinden geen giswoord is, en
dat in het Middelnederlanisch het meervoud kinde bestond.
Wij kunnen niet aanvaarden dat vlande, vlade zou geworden
zijn, aangezien wij nergens vinden dat n wegvalt voor d : n
wordt overal bewaard. Wij vinden intgendeel dat het Germaansch
n voor de tandletters zou invoegen. Wij blijven dus bij den .ouden
uitleg : wij erkennen van ouds en eeuws het bestaan van het
woord vlade, dat door inlassching van n, vlande ge ,A orden is.
't Kan zijn dat vlaam, vlande gegeven heett, gelijk schamen,
schande, maar dit rechtveerdigt niet dat vlande, vlade werd en
dat daar n tegen alie . bekende wetten zoude weggevallen zijn.
Logue la blijft ons dus den uitleg van vlande = vlade schuldig.
Germaansch. — De laatste aflevering van den Grundriss (der
Germanischen Philologie is voor ons van het hoogste belang.
Zij bevat, ten eerste, de geschiedenis onzer taal, opgesteld
door een bevoegden spraakgeleerde, J. TE WINKEL. Zijn arbeid
wordt als volgt door A. KLUYVER in den Nedertandschen Spectator van 2 Augustus bespreken : « In de verhandeling van
Dr TE WINKEL zijn drie voorname bestanddeelen te onderscheiden :
een overzicht van de geschiederns der taalstudie bier te lande,
in verband met die der letteren ; verder een overzicht van de
vOornaamste punten der grammatica in ruimen zin, en ten slotte
eene beschrijving van het Leven en sterven der woorden, waarbij
ook op den invloed der vreemde talen nauwk..eurig acht wordt
geslagen. »
Deze geschiedenis is geschreven voor de Germanisten, maar
de leeraars der hoogste scholen van het middelbaar onderwijs
zouden er ook een geschikt geheel van aangeuame en vruchtbare
lessen kunnen putten.
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Het tweede opstel derzelfde aflevering 0 Band, 4 lieferung) is
de geschiedenis der Friesche Sprake door TH. SIEBS. De kennis
-van het Friesch is onmisbaar voor de studie onzer gewestspraken.
Eigennamen. Bij Douillet te Amiens verscheen les Rues
et les Enseignes d'Amiens. Wij stippen dit werk aan, opdat het
tot voorbeeld strekke aan onze navorschers, opdat zij hunne
werkzaamheid niet zouden verspelen aan menigvuldige kleine en
verstrooide onderwerpen, maar hunnen arbeid zouden besteden
aan al de eigennamen van eene stall of een dorp, gelijk wijien
K. VERSCHELDE deed voor de huizen en de straten van Brugge, en
AUG. VAN SPEYBROUCK voor de gemeente Sint-Andries.
Egyptisch. Hoogl. ABEL heeft ter Freie Deutsche Hochstift te Frankfort eene lezing gedaan over de afleidkundige betrekkingen tusschen het Egyptisch en de Indo-germaansche spraken.
Zij wend in Augustus gedrukt.
Oudsaksensch. — Hoogleeraar GALL& van Utrecht heeft in
_zijne opsporingen over de oudsaksensche spraakkunst al de gekende
handschriften opnieuw onderzocht en eenige on ekende oorkonden
ontdekt. Bij Brill, te Leiden. zal hij eene meuwe uitgaaf van at
de bestaande oudsaksensche handschriften bezotgen. De beste uitgaaf van den Heliand, tot nu toe, was deze van SIEVERS, der andere
gedenkstukken, deze van HEYNE.
Volkswoorden. Wij lezen in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklidke Vlaamsche Academie, bl. 129 : « Daar zijn
eene menigte woorden, welke door oudere schrijvers gebezigd,
en onder 't yolk voortlevende, in de woordenboeken of niet gemeld
of als verouderd worden veroordeeld; andere, vroegel e tijden
niet bestaande, maar ter gelegenheid van moderne toestanden of
uitvindingen door de spraakmakende gemeent in het Leven geroepen, worden evenmin officieel erkend, maar zien hunne plaatsen
ingenomen door de bastaardwoorden of lamme omschrijvIngen.
Het wordt dus tijd dat de Academie haar voornemen ten
uitvoer brenge en tot de wettige inburgering of herinburgering
besluite van die groote menigte verstootelingen. »
Onze Volkstaal. — De Grundriss der Germanischen Philologie vermeldt het be.taan van OnTe Volkstaal en rept geen
woord van onze bloeiende Loquela.
Met een pijnlijk gevoelen :an droefheid, maar ook met gelatenheid, melden \kij aan de talrijke vrienden der gauspraken dat
de Noord-Nederlandsche OnTe Volkstaal, de geltefde van TACO
H. DE BEER, na eene langdurige ziekte overleden is.
7,
Waver. — Uitleg wegens Waver staat er in Navorscher
weijer, Weiher
hl. 381 « Waver, wauwer, wouwer, weijver,
beteekenen mien, vivarium. »
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De taalkunde in ons land. — F. A. STOETT schrijft in den
Nederlandschen Spectator van 21 juni dat VERCOULLIE ter Hoogeschool van Gent, eene schaar jonge mannen opleidt, die welhaast
op het gebied der Nederlandsche taalgeleerdheid zullen optreden.
Een dier leerlingen is H. MEERT, voor zijn opstel over het
voornaamwoord du, door de Vlaamsche Academie bekroond.
Wij deelen dit nieuws merle om het vrij onderwijs op te
wekken in dit yak, ten onzent zoo verwaarloosd, niet ten achter
te blijven.
Gewestspraken. — De Engelsche Dialect Society ge.;ft dit
jaar de volgende werken uit : A Glossary of Wo-ds in use in
the County of Gloucester en Englisch Dialects : Their Homes
and Sounds.
Romaansch. — Het « Romanisch-Lateinisches Worterbuch »
van KORTING was de N genaderd. KORTING is den 2 Augustus te
Munster overleden.
Taalkundig Nieuws. — De tweede helft van BRUGMANNS
tweede deel van den vermaarden Grundriss der Vergleichenden
Grammatik der Indogerruanisehen Sprachen is-nog niet verschenen. De eerste aflevering zal met het einde van October verzonden
worden.
H. BUTTNER bereidt een werk, dat onze Academie aangaat,
te weten zijne Studzen Tu dem Roman de Renart und dem Reinhard Fuchs.
Het tweede deel van den Grundriss der Romanischen Philologie zal weldra verschijnen.
G. MEYER zal bij Trabner, te Strassburg, zijn Etymologisches
Worterbuch der Albanesischen Sprache uitgeven. Die taal wordt
nu als een tak der Indogermaansche spraken behandeld.
A. NOREEN zal in 't Duitsch zijn belangrijk werk uitgeven
over de Oudgerrnaansche klankleer.
0. WIEDEMANN werkt aan de uitgaaf van Das Littauicche Prateritum en FERD. WREDE bereidt voor de groote verzameling van
Traners Quellen und Forschungen, een nieuw n r : Die Sprache
der Ostgoten.
M. KLUGE, hoogleeraar te Lena, vroeg ons over eenige weken
bericht over Loquela en de werken van DE Bo, Joos, TUERLINCKX,
SCHUERMANS en GAIT LIARD.
Verschenen :
Taalkundige werken.
Bij Bouillon te Parijs, ten prijze van 12 fr. : Manuel pour
ëtudier le sanscrit vedique, door A. BERGAIGNE en V. HENRY.
Bij Blankenberg te Leiden, ten prijze van 2 M. : Die Lexicalische Urverwandtschaft d. Baltoslavischen und Germanischen,
door C. C. UHLENBECK.
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Bii Macmillan te Londen : Syntax of the Moods and Tenses
of the Greek Verb, door W. WATSON GOODWIN.
Bij J. Clay and Sons te Londen, ten prijze van 4 Sh : Language and Linguistic Method in the School, door S S. LAURIE.
Bij De Seyn-Verhougstraete, te Roeselare : Het Bargoensch
van Roeselare, door H. DE SEYN-VERHOUGSTRAETE.
Bij Hachette, te Parijs, ten prijze van lo fr. : Le Latin de
Gregoire de Tours, door MAX BONNET
Bij Aschchoug, te Christiana, ten prijze van 3 M. : Etruskisch and A rmenisch door S BUGGE .
Bij Jock, te Leipzig, ten prijze van 4 M. : Zur Gutturalfrage
im Gotischen, door H. L. WEBSTER.
Bij , Delagrave, te Parijs, ten prijze van i fr. de aflevering
(er zullen er rond de dertig zijn, : Dictionnaire general de la
Langue franeazse, door A. HATZFELD, A. THOMAS en wijlen A.
DARMESTETER .

S. P.

.oi

MULTATULL II)

van het lot...... ! Hij, die tegert
het vorstendom geijverd had, en hetgeen hij
als de uitzuiging en de knevelarij van Java
door het moederland brandmerkte, hij, die in eerie
vlaag van verwaandheid, hem eigen, van zich zelven
had getuigd : « eens zal de tijd aanbreken waarin men
vragen zal hoe heette ook weer de koning, die regeerde
toen Multatuli leefde », hij stierf bijna verlaten en vergeten juist op den dag dat gansch Nederland feest vierde
om de poste verjaring van Willem's III geboortedag. Hij
stierf te Nieder-Ingelheim bij Mainz, den 19 Februari
1887, in den vreemde, als wrlde hij tot het zijne
maken : « ingrata patria ne quidem ossa mea habebis. o
Edouard Douwes Dekker, te Amsterdam den 2 Maart
1820 geboren, werd eerst tot de studie, en dan voor den
handel opgeleid. Op 2rjarigen leeftijd naar de Hollandsche bezittingen vertrokken, verbleef hij daar 17 jaar
in landsbetrekking, en het laatst als Assistent-Resident
te Lebak, in het Bantamsche.
Hartstochtelijk, ontvankelijk en edelmoedig van
gemoed, en getergd over de stiefmoederlijke wijze, waarop
POTTERNIJ

(1) Voordracht gehouden in 1887, bij het afsterven van Multatuli, in den Snellaertskring en La Societe litteraire du Cercle
catholique te Gent Wij geven het stuk uit de oude coos nagenoeg
zooals het dan voorgedragen is ge\veest, doch wellicht volledigen
wij later de studie, indien de brieven van den schrijver welke
zijne vrouw uitgeeft, nieuwe documenten aanbrengen op de markt
zijns levens, en nieuw licht doen spelen rond dat zeldzaam menschenexemplaar.
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Insulinde « dat prachtig rijk, dat zich daar slingert om
den evenaar als een gordel van smaragd », behandeld
of liever mishandeld werd, kon hij zijne verontwaardiging niet verkroppen. Hij natn enkel raad bij zijn
edel karakter, hij offerde grootmoedig en ridderlijk het
brood op voor hem en zijn gezin, en op 4 April 1856,
op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen, keerde
hij zonder pensioen en zelfs zonder middelen van bestaan
naar het vaderland terug.
Hij gaf de verontwaardiging lucht, die brandde en
kookte in zijn blakend hart en zijn ziedenden geest, en
schreef zijnen Max Havelaar. Dit werk, eigenlijk de
eersteling (I) van den begaafden sehrijver, en waarin hij de
misbruiken van het koloniaal stelsel bloedig geeselde, en
de verborgen wonden blootlegde die aan het Indisch
bestuur kankerden, deed, om de geijkte uitdrukking to
gebruiken, « eene rifling » in de natie ontstaan, eene
schuddi114.,, , p ier van woede en wraaklust, daar van
medelijden en afschuw.
De eenen begroetten in hem den moedigen en
onbewimpelden democraat; de anderen, in hunne winstberekening gekrenkt of in hunnen bestuurlijken slenter
gestoord, wreven het hem aan als een moordaanslag op
den handel, als een schelmstuk van bestuurschennis.
Dit meesterlijk en veel besproken gewrocht, door de
eenen met geestdriftig gejuich onthaald en door de
anderen met razernij aangevallen, was als de knal van
een kanonschot, de weerlicht van een bliksemflits. Het
was eene apocalypsis, eene ware veropenbaring, en om
het onderwerp zelf, en om de strekking, en om de krachtige taal en stijl, en om zijne in het oog vallende en
merkelijk hooge letterkundige waarde, stelde het zijnen
schepper, van het begin af, in de rij der beste schrijvers
van het moderne Nederland.
(i) Van zijne prdste jeugd at had hij zich met letterkunde onledig
gehouden, en in Indie schreef hij menige proeven, welke slechts
nadien uitgegeven zijn ge Norden. yongelingsdroomen en Losse bladen
uit het dagboek van een oud man, naast ettelijke verzen later in
zijne verdere werken versmolten, dagteekenen van dien tijd.
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Dekker, die zich zelf met zekere laatdunkendheid met
den naam van Multatuli (veel heb ik geleden) bedoopt
had, bleef bij die eerste proeve niet. Hij schreef proza en
verzen, en toonde zich te huis zoowel in gebonden als
ongebonden stijl. Denker, wel is waar meer ,subjectief
dan objectief, polemist, redenaar en tooneelschrijver, kampte
hij op alle terreinen, en oogsste overal, naarmate den
kijkpaal der aanhoorders en toeschouwers, luidruchtige
beroemdheid ' of beruchtheid, samengesteld deels uit méeen deels uit tegenspraak.'
Over vrijen arbeid, De maatschappij tot nut van
den Javaan, Wijs my de plaats waar ik geTaaid heb,
Japansche gesprekken, Bruid daar boven, Minnebrieven,
Indi-ukken van den dag medegedeeld, Pruisen en Nederland, Over specialiteiten, Millioenen studien, Ideen en
Vorstenschool, zijn nog zoo vele werken, aan zijne scherpe
en vruchtbare pen ontvloeid.

Max Ilavelaar, Vorstenschool en Ideen zijn zijne
standaardwerken , hij beweegt er zich in, volgens het
treffend gezegde van eenen zijner beoordeelaars, in de
onderwereld, op de aarde en in den hemel.
In het eerste treedt hij op, indien ik mij zoo mag
uitdrukken, als antiesclavagist, als advocaat tegen den
nieuwerwetschen menschenhandel in de kolonien in zwang.
Edel gevoeld, rein en zuiver gedacht, weesterlijk
in elkaar gezet, in buitengewonen stijl geschreven en in
eene taal die waarlijk de Nederlandsche spraak verrijkte
of beter ze in al haren rijkdom veropenbaarde, was en
blijft dit werk een echt « koninklijk » bock.
In het laatste spreekt de wijsgeer : zijn machtige
geest omvat, loch te veel in persoonlijke, eenzijdige en
dweepende opvatting, millioenen denkbeelden van den
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wijduiteenloopendsten aard ; zijn wild en ongeordend genie
breidt zijne adelaarswieken uit en overziet, in zijne hooge
vlucht, bigia alles wat met de scherpste oogen van de
ziel overzienbaar is. Hij is diep doch diepzinnig, vernuftig
maar subtiel of spitsvondig, daarbij schoolvossachtig,
pedant en sententieus. Naief en parodoxaal, gebeurt het hem,
waarheden te verkondigen a la Palisse, zichtbaar als kernels,
doch door den band blijkt bij nadere beschouwing, die
schijnbare onzin soms eene breede voorstelling te zijn.
Alleenlijk den letterkundige en het karakter van den
man besprekende, kan het in onze bedoeling niet liggen
hier eene studie te wijden aan den wijsgeer, die overigens, onzes dunkens, ver beneden den lettervirtuoos
staat. Ik zeg virtuoos, want alles was bij hem spontaneIteit -- hoedanigheid voor den artist, doch gebrek voor
den denker.
Zeggen wij in globo dat , hij in de snedigste, treffendste en schilderachtigste taal soms beginselen vooruitzet, ongelukkig- strijdend met alle geloof en ontaardend
in dierlijke immoraliteit. In zijne levensuiti-ng hieromtrent bijna een zedelijk monster, moet hij daarenboven, wat de uitboezeming zijner begrippen betreft,
niet geheel en al op de letter genomen worden, want
in zijne bevestigingen en bewijsvoeringen, die eerder
orakels schijnen te zijn, is veel pose en cultus van het
woord. Aangaande zijnen mangel aan soliditeit, hgt dit
in zijnen overprikkelden aard zelf, in zijne voorafgaande
studien, die hem tot de philosophie niet beslagen noch
bekwaamd hebben. Zijn geest is niet genoeg gescherpt
door kalm, gezet en geduldig onderzoek ; hij wil ontdekkingsreiziger zijn op dit gebied, doch, daar hij het beneden
zich rekent eenigen Bwdeker van het vak te raadplegen,
verdoolt hij meer dan eens op zijne ongebaande wegen.
Alles scheen hem helder buiten zijne eigene onbevoegdheid, en leest en studeert hij nog, hij doet het niet
altijd met oordeel en zonder vooroordeel; hij leest « van
en op zijn intellect », van en op zijne fijne besnaarde
ziel ; in zijne naieve verwaandheid meent hij dat het
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hem moet gaan als met de heldin van het sproolcje,
dat ieder woord, dat zijne lippen of zijne pen ontvalt
noodzakelijk een diamant moet zijn. Man van het gevoel,
der verbeelding en der virtuositeit, neemt hij al zijne
gevoelsindrakken en zijne stemmingen voor ideen.
Fancy was de bron van meest al zijne gedachten -,
ook, naast leeringen vol pit, kern en kruim, doet hij
uitspraken Welke vonnissen zijn, en die enkel boutades
en charges worden in krachtigen overdrachtelijken zin
uitgedrukt, en waarin het raadselachtige om den prijs
dingt met het paradoxale. Hij omhangt zich met eenen
profetenmantel en dwalingen en onnauwkeurigheden
worden tot machtspreuken uitgedijd. Hij spreekt in rebus
en charade, en betrekkelijk menig punt zijn er in zijne
would be-philosophie teksten te vinden voor allerlei tegenstrijdige meeningen. Beginselvastheid, riep Van Vloten,
in 's Hemels naam beginselvastheid !
Aan zijn zoogezegd aphorisme : « Geloof is slaap »
mocht geantwoord worden en voor titel aan zijne,
bundels gegeven : «, Grootspraak is waanzin ».
Nochtans uit den chaos van al die tegenstrijdige
gebreken en gaven moet Loch opgemaakt worden dat
zijne Ideen « een klomp erts » zijn, waarin goudaderen
verborgen liggen, en in geen geval kan men hem ontzeggen een machtig denkvermogen en eene geniale
intuitie.
In Vorstenschool trekt hij te velde tegen de misbruiken en de - onbeduidendheid van het koningdom,
verpersoonlijkt door den alledaagschen monark George, en
hij toont er ons tevens, door tegenstelling, in koningin
Louise, eene vorstin naar zijn ideaal.
Het is eene vorstin, die onvoldaan met eigen hofhouding en zwanger van duizend hervormingsplannen,
zich van de plechtmatige hofstaatsie ontdoet, melk gaat
drinkers in boerenstulpen en guinguetten, half gestolen
weg statistische bijzonderheden inwint bij eenen letterzetter, zich inlaat met alle vreemdsoortige , en waaghal-
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zige bemoeiingen en haar niet ontziet op het kamerken van eene naaister, in eene zotte liefdesintrigue zich
bijna to laten verwikkelen. Kortom het is eene burgerlijke
prinses, die, zooals Multatuli zelf, een tegenstrijdig
mengsel van edeiheid en grootmoedigheid, treffenden
waarnemingsgeest en hersenschimmigen onpractischen
zin, — door eigen ondervinding de behoeften van haar yolk
wil kennen, in hare wijsgeerige opgezweeptheid de misbruiken gemakkelijk overdrijft en daarbij zich soms van
hare hoogheid laat afglijden tot ergerlijke realistische
uitdrukkingen en bewoordingen van twijfelachtig allooi.
Die vrouw heeft iets van een gelaarsden en gespoorden gendarme ; zij draagt in het vorstelijk huishouden, zooals men zegt, de broek, en haar koninklijke
gemaal staat waar de bezem pronkt, gansch onder den
pantoffel van die ideale koningsgade. Zij is eene koninklijke virago of eene halfmannelijke cantiniêre, eene yolksvirago plotseling tot het purper verheven, en die ondanks
het purper, waarin zij steekt, marketenster en volksvrouw
uit eene kazerne of achterbuurt gebleven is.
Men heeft haar met recht vergeleken aan een vrouwelijken Jozef II, aan eenen gerokten grins Adolf.
Zij photographieert overigens zich zelve in deze
woorden, die ik broksgewijze aanhaal :
Een eerzuil wil ik, ja... maar niet van Steen;
Ik wil een eerzuil in het hart des yolks.
Z'n Majesteit denkt juist als ik, mama!
En mocht er soms... hij heeft 'n edel hart!
En als misschien... doch neen, dit is zoo niet!
Maar als... welnu, waartoe zou liefde dienen?
lk wilde... ik zal... ik moet hem... o mijn George
Denkt over alles juist als ik, mama!
Wie kan zeggen, wat begin is? Welke stip
Van d' tvenaar kan roemen : ik heb 't eerst
De zon gezien... bij mij begon de dag!
Bestaan is antlers worden. Elke terz
Van een seconde draagt zijn navelmerk
Als wij. Wie 't loochent, zegge, ik had geen moeder!
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Goed, goed ik neem 't verschil van standen aan
En wil 't nog fijner onderscheiden dan
Gij zelf, er. maatschappelijk en burgerlijk;
Geboorte, titels, rijkdom, rang, vooroordeel.
Zie, moeder, alles wil ik laten gelden.
Maar vraag : of een stand honger voorschrijft, moeder?
Of een stand kan gedoemd zijn tot gebrek ?
Tot slaaf zijn onder d' eisschen van de maag?
Ik vraag, of een d y er standen lager staat
Dan 't schaap of rand dat onbekommerd graast,
En dat gewis c en mensch verachten zou,
Als 't weten kon hoe slecht die mensch zich voedt!
Is 't kind van d'arme minder dan een kalf,
De moeder minder dan een koe...?

Onder resthetiseh opzicht is zijn Hauelaar door
vriend en vijand, daargelaten eenige opmerkingen van
ondergeschikt belang, als werk di primo cartello buiten
bespreking gesteld. De heftige tegenstand welken het in
zekere kringen ontmoette, sproot enkel voort uit de baatzuchtige handelsbekommering van de « Droogstoppels a,
« Slijmerings » en andere makelaars in specerijen, en
uit de bestuurlijke lichtgevoeligheid van de kruidje-roermij-niet's der onschendbare administratie.
Het letterkundig gehalte van Ideên, Welke in het
-algemeen eene bonte mozaiek, eene reeks van sentential
zijn, van spreuken en bespiegelingen zonder onderling
verband, blijft '_nsgelijks meestal buiten kijf, en dit gedeelte van zijnen geestesarbeid onderstaat het vuur der
critiek, in den zin mijner hoogere voorbehouding, onder
betrek van leering en van propagande.
Ik zeg dat Ideal in het algemeen eene mozaiek
uitmaken van verschillige ingelegde bontgekleurde ticheltjes. In den beginne was het antlers; die bundels behelsden bijna al zijne gewrochten, doch later, zooals
hij deed met Vorstenschool, heeft hij de grootste
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steenen uit dezen babeltoren gekapt, de bijzonderste
deelen uit lien verwarden bajert geraapt en opgevischt,
, om ze als afzonderlijke werken op eigen stelten te zetten.
Aanvankelijk dus waren Ideen zijn journal, zijn kladboek, waar hij dag voor dag, uur per uur, ordeloos en
zonder plan, alles opteekende wat hem door brein en
hersenen vloog. Vreesde ik niet triviaal te zijn, ik
zegde dat zij de vergaarbak waren van zijne gedachten,
de provisiekelder van zijne letterkundige en wijsgeerige
-vruchten.
ZOO dient er in gewezen te worden als op een echt
bellettrisch pereltje, op de geschiedenis van Wouters
Pieterse, welke hij zelf « de lotgevallen van een mensch-exemplaar » genoemd heeft, en waarin hij het sprekendste bewijs geeft van den fijnsten waarnemingsgeest. Hij schetst er meesterlijk naar de natuur het
leven en streven van het schilderachtig Jodenkwartier,
,dat, midden Amsterdam, de nauwe en morsige stegen
nakronkelt en nabootst van zijn afwezig en onvergeetbaar
jeruzalem.
Hij ziet wat iedereen ziet, doch hij merkt op, en
waar iedereen ziet zonder te bemerken of zijne stompe
-zintuigen te voelen treffen, trilt de overspannen snaar
van zijn gevoel bij de, mmste gewaarwording, en doet
hem zien, hooren en gevoelen als bij ingeborenheid.
Zielkundig gesproken is hij een echte sensitive met een
overprikkelbaar
zenuwgestel, en indien het waar is dat
,
-gevoelen leven is, en leven lijden in den psycologischen
zin van 't woord, heeft hij dubbel geleefd, doch oak
-dubbel geleden.
Met Vorstenschool is het anders geleden. Hier
biedt zijn letterkuras meer ongedekte plaatsen as n in
-zijne min zorgvuldig gesloten voegen. ledereen is het
eens over den riikdom der gedachten en de virtuositeit
kier vertolking en uitdrukking, doch als drama komt
het tooneelstuk niet ongedeerd uit den vuurdoop. Vosmaer, wel is waar, verheft het wolkenhoog; Taco de

206

MULTATULI.

Beer ontkent het de hoedanigheid van ooit populair
te worden, Everts en andere deskundigen vinden er hem
eenen trap lager dan in zijn lijfstuk Max Havelaar;
Busken Huet en Jonckbloet, twee bevoegde mannen
in het vak, achten het onmogelijk ter opvoering, (degelijke uitvoering wel te verstaan), en aanzien het als
geenszins voldoende aan de eischen der dramatischekunst.

Van andere standpunten uit komt Multatuli in parra-lele met verschillige onderscheiden schrijvers. Hij mag.
nevens Moliere gesteld worden om zijnen onvergankelijken type van Batavus Droogstoppel, Welk inderdaad
flink geteekend en onderhouden van karakter, de prototype zal blijven van den utilitairen koopman, wiens
baatzucht, het lijk van den afgebeulden slaaf nog zou
verbranden tot koffie of verdrogen tot rozijnen. In
eene en dezelfde galerii` mag hij plaats nemen nevens
juvenalis, Persius, Swift, Boileau, Barbier enz., op
dat verschil na dat zijne satyre den goedigen en spottenden Horatiaanschen humor niet bezit van den schrijver van Travels of Gulliver, niaar eerder ernstig en.
somber is als die van den bitteren Persius. Om de
staatkundige bedoelingen en de 'politizeerende drijverij,
waarmede even als Les misdrables, Le juf errant
en Les mystëres de Paris, zijne tendenzschriften doorspekt zijn, heeft hij, naast Coppee, vergelijkingspunten
met Eugene Sue en Victor Hugo. Ja, hij is de pleitbezorger van het proletariaat hij is een opstandeling en
een agitor met de pen; hij heeft de beitelende stift en de
schetsende pen van den meesterlijken schepper van Tartuffe, en de hekel der satyre welke men in zijne lettervruchten en zijn gesproken woord voelt prikken en.
knarsetandend bijten, zaift hem tot hoogepriester der
ironic of beter tot koning van het sarcasme.
Er heerscht overeenkthnst tusschen zijnen Havelaar
en Hildebrand's Camera Obscura. Beide werken rekenen
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met zekere samenleving at, doch Beets is de schalke,
die doodt en Multatuli de wreker, die halsrecht. Keesje,
het diaconiehuismannetje van den eerste en Saidjah en
Adinda van den tweede, zijn bloemen van sentimentaliteit men voelt er den zoelen wind in waaien die
ruischt tusschen de wilgentakken der minnekoozende
herdersdichten. Paul et Virginie, Atala et Rene,
zijn zusters en broeders van Keesje en Saidjah, doch
naast de teederheid der idyllen van Beets, Chateaubriand
en Bernardin de St.-Pierre, is de geschiedenis der
geslachte buffels van den beminde van Adinda eerder
eene pastorale van lijden en van smart.
Camera obscura is een huiselijk boek der stille en,
prozaische Hollandsche polders en beemden, Max Havelaar een woeste oorlogskreet onder den azuren hemeltrans van den Indischen archipel. In die vlijmende
philippica voorspelt hij het einde van de Hollandsche
macht in Azie, en vereenzelvigt hij zich, bij voorbaat, met
het ontzettend wraaklied : De laatste dag. der Hollanders op Lava, dat als een nagalm der grijze oudheid,
Camilla's imprecatie uit het verleden doet opdoemen.
(1) Zult gy nog langer ons vertrappen,
Uw hart vereelten door het geld,
En, doof voor de eisch van recht en rede,
De zachtheid tergen tot geweld?
Dan zy de buffel ons ten voorbeeld,
Die sarrens moe, de hoornen wet,
Den wreeden dryver in de lucht werpt
En met zyn loinpen poot verplet.
Dan schroeie de oorlogsvlam uw velden,
Dan roll' de wraak Iangs berg en dal,
Dan styg' de rook uit uw paleizen,
Dan trill' de lucht van 't moordgeschal.

(1) Gedicht door Roorda van Eysinga in den mond gelegd van
een Mahomedaansch inlandsch opperhoofd Sentot geheeten.
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Dan zullen wy onze ooren streelen
A an uwer vrou wen klaaggeschrei,
En staan, als juichende getuigen,
Om 't doodsbed van uw dwinglandy.
Dan zullen wy uw kindren slachten
En de onzen drenken met hun bloed
Opdat der eeuwen schuld met rente,
Met woekerwinste word' vergoed.
En als de .z,-)n in 't Westen neerdaalt,
Beneveld door den damp van bloed,
Ontvangt zy in het doodsgerochel
De laatste Hollandsche afscheidsgroet.
En als de nachtelyke sluier
De rookende aard heeft overdekt,
De jakhals de nog lauwe lyken
Dooreenwoelt, afknaagt, knabbelt, lekt....
Dan voeren wy uw dochters henen,
En elke maagd wordt ons een boel,
Dan rusten we aan haar blanke boezems
Van moordgetier en krygsgewoel.
En als haar schand zal zyn voltrokkm,
Als wy ons hebben Moe gekust,
Als elk tot walgens toe verzadigd,
Het hart van wraak, het lyf van lust....
Dan tijgen wij aan 't banketteeren
En de eerste toast is : u 't Batig slot ! »
De tweede toast : « aan Jezus-Christus !
De laatste dronk : « aan Neêrlands God !
En als de zon in 't Oosten opdaagt
Knielt elk Javaan van Mahomed
Wijl hij het zachtste yolk der aarde
Van Christenhonden heeft gered.

(Wordt vervolgd.)
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CONGRESSEN.
Maatschappelijke kwestie. Vlaamsche Beweging.

E vacantiemaanden zijn de tijd der congressen ; voor alle moge
lijke onderwerpen komen de vakmannen of de ijveraars vs6Or
een zelfde idee bijeen, wisselen hunne gedachten en meenen
met hunne redevoeringen de wereld en de wetenschap gered
te hebben. Ongelukkig zijn die vereenigingen maar al te veel
prijskarnpen van uiterlijke welsprekendheid, waarin men voor zich
zelven spreekt en door het venster voor de galerij. Doorgaans is
het gezegde hier toepasselijk : Zij dronken een glas, Tij p. . .
een Alas en lieten de Taak gelijk Tif was.

4
Edoch geen regel zonder uitzonderingen en onder die eervolle
uitzonderingen hebben wij het geneeskundig congres gehad te Berlijn,
dat volgens deskundigen aan het vak grooten vooruitgang zal doers
maken. Zulks zijn ook de Conferentie van Brussel en de antiesclavagische vergadering te Patijs bijeengeroepen door Mgr Lavigenie. Hopen wij dat door het samenwerken van staten en bijzonderen de zaak der menschheid Binder in het zwarte werelddeel ras
en doelmatig bevorderd worde. Dat men daarom toch niet vergete dat
er hier ook een beschavingswerk bestaat, waaraan le nerf de la guerre
ontbreekt; trouwens hebben wij personen .gekend die in de bladen
met honderden franks inschreven voor den Congo en hier geen cent
overhadden voor het werk der scholen en der openbare biblioteeken.

Antwerpen zag het H. Sacramentscongres in zijne muren yengaderen en den boekwezendag. Het H. Sacramentscongres met zijn
plechtigen en grootschen ommegang was eerst en vooral eene indrukwekkende geloofsbelijdenis, eene doodsteek aan het rnenschelijk
opzicht. Het ligt in onze bevoegdheid niet die prachtige geestelijke
recievoeringen te bespreken ; zeggen wij alleen dat onder Vlaamsch
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oogpunt, wij daar ook eene bevestiging van nationaliteit gedaan
hebben. Het is de eerste maal dat in eene Internationale vergadering onze Vlaarnsche redenaars hunne moedertaal gebruikten nevens
die der andere landen, zonder aan vertaling onderhevig te zijn.
Dr H. Claeys met zijne bespiegelingen over onzen goddelijken Ruusbroeck, den grootsten der mystieke schrijvers en in den vreemde
ongelukkig meer bekend dan hier te laude, dichter Lodewdk De
Koninck, de eerw. heer Cremers, de beer De Beucker, enz., en
inzonderheid Mgr Stillemans hebben er met eer en gezag onzen
landaard vertegenwoordigd.

Wat den Bbekwezendag betreft, het zijn beroepskwestidn van
juist geen brandend belang, welke er onder beroepsmannen alleen
behandeld zijn geworden. De tentoonstelling van boeken ook ingericht
ter gelegenheid van de 3oo ste verjaring van Plantijn's afsterven,
was evenmin een groot succes. In plaats van duizend deelnemers,
welke er moesten geweest zijn waren er nauwelijks 150, waaronder
dienen vermeld te worden de Paters Trappisten van Westmalle
met hunne kunstrijke missels, het huis Desclee met zijne liturgische
uitgaven en het syndicaat der Parijzische uitgevers. De tentoonstelling was.reeds open, als zij verrijkt geworden is met de kostelijke
verzameling incunabelen van Minister van den Peereboom. Zooals
men weet is de Kortrijkzaansche minister een verlicht boekenliefhebber, ook was ontegensprekelijk zijne inzending, onder opzicht
van boeken en onder opzicht van .banden, de parel der expositie.
Ongetwijteld ware die boekplechtigheid beter gelukt, ware
zij beter ingericht geworden of beter gediend door die welke
aan het hoofd stonden. M r Rooses die de - ziel der onderneming
geweest is, heeft zich zelf veel moeite getroost, doch mag hetzelfde
bevestigd worden van al zijne medewerkers? Men zegt namelijk van
eenen zijner secretarissen dat hij maar gladweg de vragen naar
inlichtingen onbeantwoord liet. Uitgevers, ' die voornemens waren
mede te doen, hebben om die reden hun inzicht moeten opgeven.

Het congres der Maatschappelijke Werken te Luik gehouden
onder voorzitterschac van onze Bisschoppen, en met medewerking
van al wat wij in alle landen onderscheiden mannen tellers op het
economisch gebied, is eene gebeurtenis_ van belang geweest. De
Katholieken leggen zich op ' de zaak toe en willen de maatschappelijke kwestie regelen in christelijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid. Welsprekende redevoeringen zijn daar uitgesproken, alle zijden
van het ingewikkeld vraagstuk zijn beschouwd geworden, alle stelsels
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zijn vooruitgezet en behandeld geworden, doch van de theorie in de
praktijk dalen, daar begint de moeilijkheid.
De vorige congressen schijnen niet veel anders achtergelaten
te hebben dan de verslagboeken, waarin al die welsprekenciheid
geprent is geworden. Hopen wij dat het thans anders zal gaan, en
met geluk zien wij M. Atthur Verhaegen van Gent de hand aan
het werk slaan om een volksblad te stichten, niet van gebroken
arms en beenen en reportage a outrance, rnaar van princiep,
propaganda en leering.
De mensch, die aan Been toekomstig leven gelooft, moet door
het feit zelf socialist worden ; heeft hij hierna geenen hemel te
verwachten, hij zoekt hem noodzakelijk hier op aarde. Geeft men
dus het geloof aan de verdoolden net terug, er valt te vreezen
dat alle andere middelen slechts plaasters zullen zijn op een houten
been, want nooit zal men de volgelingen der, sociale kunnen bevredigen, hun Joel is immers de geheele verwoesting der maatschappij.
De school en hare natuurlijke bekroning, de volksboekerij,-ezijn
de pilaren van godsdienst en maatschappij. Eer men naar panaceen
uitziet, wijdt men wel steeds zijne aandacht aan die grondsteenen,
en onderzoekt men wel indien zij niet dienen geschraagd of gerugsteund te worden? Met onze koortsige gejaagdheid, die altoos op
iets nieuws uit :s, hebben vele volksmannen misschien dit over het
hoofd gezien. Daarbij, heeft iedereen wel als echte Christen in den
vollen zin des woords zijnen plicht gekweten jegens zijnen broeder
van den lageren stand? Wij hebben er gekend die na de roerendste
redevoering over de plichten der grooten uitgesproken te hebben,
onverstoord kunnen ouden slenter volgden in voile en baatzuchtige
onverschilligheid. Cura temet ipsum.
Al onze scholen verkeeren onder betref van personeel, stoffeering, inrichting, enz. in geenen bloeienden toestand ; al onze yolksbiblioteeken, waarvan het bestaan bij vele rijken zeifs niet gekend
is, verkwijnen bij gebrek aan hulpmiddelen. Machtigen der aarde,
ziedaar eene sociale bemoeiing van het eerste en grootste belang.
Begint daar uwen ijver bot te vieren en gij zult eene goede daad
verricht hebben voor God en voor het Vaderland.
Wat weer is, gij rijken, die het yolk wilt aantrekken, hebt gij
er reeds aan gedacht dat gij zijne taal niet spreekt? In onze Vlaamsche
gewesten ligt juist in die onbekendheid met de spraak van het yolk
de afgrond tusschen rijk en arm, welken gij door dat verzuim
dagelijks dieper en dieper taut uadelven.
In het, hart van meestal de werklieden smeult een vuur van
eene zekere ontevredenhetd en onvoldaanheid ; bij meest alien gist
iets in het binnenste. De kiezingen voor den werk- en. nijverheidsraad te Gent hebben er nog onlangs het klaar bewijs van gegeven.
Bewaren wij het geloof bij die welke nog die gave Gods bezitten,
trachten wij het geloof weer te doen ontwaken bij die in wier
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harten het slaapt, doch zorgen wij inzonderheid voor het kind dat
eens het toekomend geslacht zal uitmaken. Onze krachtigste hefbOomen liggen in school en biblioteek.
Toonen wij ons in waarheid en metterdaad katholiek met den
min begunstigde der fortuin, veranderen wij wat aanstoot geeft in
de tegenwoordige betrekkingen tusschen rijk en arm, tusschen werken kapitaal. De werk man moet in de mogelijkheid zi,jn, eerlijk en
zonder aalmoes, zijn gezin op te brengen, eil . op tijd en stond zijn
aandeel te genieten in de genoegens van het leven. De kleine
burger moet de eerste sport der ladder blijven, waardoor de
werkman zich door vlijt en beleid naar omhoog kan blijven
werken. De samenwerkende maatschappijen zijn onder dit opzicht
een gevaar voor de toekomst, zelfs 'voor den werkman zijn zij
een hinderpaal tot verheffing.
Eindelijk ais men in geweten en rechtvaardigheid zijnen plicht
gedaan heeft jegens den mindere in stand, waarom zou de Maatschappij het recht niet hebben door de mach zich te verdedigen
tegen de belagers van haar hestaan, tegen die, welke onder den
bedrieglijken dekmantel van liefde tot het yolk, geen ander doel
najagen dan het yolk te gebruiken om ten slotte de maatschappij
omver te werpen en ten gronde te vernietigen? De Maatschappij
verkeert in \vettelijke verdediging, en het is oa-zin onder voorwencisel
van politieke vrijheid, onverrichter zake met de armen gekruist
te blijven en stoisch de eindelijke vergruizing of te wachten. Prins
von Bismarck wilde het socialisme krachtdadiger met geweld bed wingen, het is misschien de grootste tout van den edelmoedigen en welmeenenden jongen Duitschen keizer, om die reden de diensten
afgedankt te hebben van den ijzeren en verrezienden kanselier.

De menigvuldige gouwdagen door onze studeerende jeugd te
alien kante gehouden, te Gent, Meenen, Brussel, Heyst-op-den-berg, Mechelen, Hasselt, Groeningeveld en elders misschien, mogen
ongetwijfeld ook onder de rij der congressen plaats nemen.
Die jeugd overtreft zich en legt eenen waarlijk weergaloozen
irver aan den dag. In hare vergaderingen, in hare uitmuntende
tijdschriften De Student enz., in de verslagen harer werkzaamheden
zooals dat der Rodenbachsvrienden alhier (1), in rharen school.almanak De Keikop, zinnebeeld harer trouwe hardnekkigheid, geeft
zij de duidelijkste bewijzen niet alleen van hare diepe en innige
overtuiging, maar ook van haar geoefend talent, dat eene troostelijke belofte is voor de toekomst. De jeugd is immers de toekomst
zelve, l'espoir de la cite.

(i) Gent, A. Sifter.
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Te Oudenaarde werd insgelijks eene belangmke bijeenkomst
gehouden, waarop de grondslagen gelegd werden van een bondgenootschap tusschen al de katholieke Vlaamsche maatschappijen
des lands. Die bond zal voor doel hebben de banden onder
ons nauwer toe te halen, de afzonderheid te sterken door sam enwerking, de lauwen te bezielen, de slapenden wakker te schudden,
kortom onze beweging gegalvaniseerd op alle terreinen strijdender
te doen optreden.
Dat alle Vlaamsche maatschappijen onzer gezindheid bijspringen, want ons programma reikt verder dan dit der onzijdige
landdagen en onzijdige nationale verbonden, trouwens willen wij
de politieke en de godsdienstige heropbeuring te zamen van gansch
onze Vlaamsche eigendommelijkheid.
In der waarheid nooit meer dan nu heerschte er, onder zeker
opzicht, meer bedrijvigheid en leven in de Vlaamsche beweging. Overal luidruchtige en levenuitspattende bijeenkomsten,
maatschappijen rijzen op als met de vleet, de openbare besturen
houden meer en meer rekening van onze eischen, de Fransche
pers zelf begint reeds eenige onzer grieven gegrond te vinden, en
al de candidaten op verkiezingen zien zich genoodzaakt eene lans
te breken ten voordeele der moedertaal.
Ja, bovenop beschouwd, had men nooit schooner schouwspel
te genieten dan deze jeugdige en levende ontwikkeling van de
.
Vlaamsche
zaak. Overal schijnt zij te groeien en te bloeien, te
geuren en te fleuren, en bekrbond te zijn met eene iijke uitbotting
van toekomstige bloemen en vruchten
Mijns dunkens nochtans is dat schitterend vertoon, dat aan velen
het onderpand schijnt van den nakenden zegepraal, slechts kunstmatig en oppervlakkig. Mij schijnt het eene lachende oogenschemering, een vat ' die fata morgana der morgenlanden, die den
afgetobden reiziger eerie wij1 de verrukkendste peisterplaatsan
voorspiegelen.
Trouwens hoe deep heeft het Vlaacnsch beginsel wortel geschoten? Het eigenlijk yolk zelf blijft onversc.hillig, het is gelukkig
als het een woord gebroken soldaten-Fransch in het midden mag
brengen, en uit plichtbeset, uit vaderlandsliefde en uit godsdienstzin
moeten wij het, ondanks zijn zelven, aan zijne zedelijke slavernij
ontrukken. Het politick paait ons met heusche woorden om de
wille van de kiezing, en eens de pistool of zijne borst, hebben
wij ons tevreden te stellen met Vlaamsche opschritten, Vlaamsche
halve frankskens en andere beuzelarijen. Krijgen wij sours eene cartcatuur van wet door amendementen en restrictieve uitleggingen
besnoeid en misvormd, de hand wordt nooit aan hare rechtzinnige uitvoering gehouden.
Onze beweging is eenigszins verloopen en van litterarisch is zij
politiek geworden. Zeker moeten wij op politick terrein onze
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rechten doen gelden, doch het zijn de letteren en de wetenschap
die een yolk veredelen, het onderrichten en het bekwamen. De
geest van studie is verzwlikt, de belangstelling in de kunst is gedaald en ontegensprekelijk staat onze beweging twintig sporten
lager dan vroeger onder betrek van geestescultuur. Onze schrijvers
en dichters schrijven en dichten in de woestijn, en gaat het z66
voort, het is gedaan met onze letterkunde en uit met hetgeen ons
zelfbestaan meest luister bijzet en er zelfs een noodzakelijk
bestanddeel van is. De kunst moet eene natie bebalsemen en
begeuren, doch er worden thans sprekers op onze meetings en
landdagen gevonden zoo onbezorgd, zoo verre zich te bekreunen
om belletti ie, dat zij zelfs niet in staat zijn eenen regel fouteloos
te schrijven.
Het zij bier ter loops gezegd met betrek tot de letterkunde in
het algemeen, dat indien wij ons spreken beter beoefenden en ons
meer toelegden op zuivere uitspraak, onze taal ook gemakkelijker
toegang zou vinden in zekere kringen. Bekennen wij het ronduit
het mangelt ons aan sierlijkheid en zangerigheid, die kenmerken
van alle springlevende tales, en onze uitspraak is maar al te dikwills lomp en grof. Doch wat gebeurf. er? Veil iemand gekuischt en
op de letter spreken, men spot, en men lacht hem tkit voor een pedant 1
In sommige gestichten teekenen de vlaamschgezinde jonge lui protest
aan tegen het signum, doch als zij slechts hunne straattaal gebruiken zonder naar beschaafdheid te streven, slaan •zij, mijns
inziens, den bal deerlijk mis. Een soort van signum tot straf van
brabbeltaal ware misschien niet misplaatst.
Vele onzer vertegenvvoordige rs, die op den tremplin electoral
alles beloofd - hadden, verraden ons ; zelfs meer dan een van
die welke onze hoofdmannen moesten zijn, die Vlaamsch zijn
corarn pop' ulo in hunne relevoeringen en in hunne schriften, zijn
Fransch in hunne huizen en in hunnen handel en wandel. Deze ‘
voedt zijne kinderen in het Fransch op om aan Mevrouw te believen
die Walin is of verfranscht; gene te huis gekomen vaagt het
Vlaamsche stof van zijne schoenen om in zijne famine en handelsbetrekkingen enkel de taal van het Zuiden te gebruiken. Men
wijst er zelfs aan, waarvan de kinderen hoegenaamd geen VI iamsch
kennen.
Er zijn er die na gedonderd te hebben tegen de franschdolheid en lucht gegeven aan hunne brandende vlaamschgezmdheid,
hun geliefde Vlaamsch eenvoudig weg in den zak steken als zij
voor eenigen beambte staan, eenen treinwachter of zelfs eenen
garcon de cafe.
Nog eenige van die welke uit hunne heilige zending zelf,
Vlaamschgezind zouden moeten zijn, blij fen achter, en nochtans is
de moedertaal een dijk tegen de vreemde losbapdigheid die ons onder
alle vormen uit het Zuiden overwaait. Zij is de balsem die onze
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zuivere zeden moet bewaren tegen besmetting, zij is het zout
voor onzen godsdienst. Evenmin als ik eenen ijveraar op christen
sociaal terrein begrijp, die hier in Vlaanderen onze taal niet
kent, evenmin versta ik, volgens het woord van Mgr. Lambrecht,
eenen Vlaamschen priester zonder vlaamschgezindheid.
In de zaak der benoeming van den Vlaamschen hoogleeraar
te Gent, eene benoeming van het hoogste gewicht daar het succes
van then facultatieven leergang alleen zal afhangen van den docent,
hebben wij ons het geztcht moeteit bedekken van schaamte en
spijt als wij den officieelen leider der Vlaamsche beweging zijnen
invioed zien gebruiken hebben om eenen liberalen fransquillon te
doen benoemen. Gansch de Vlaamsche partij vroeg de aanstelling
Van den beer Obrie, M. Co, emans alleen ondersteunde den heer
Claeys !
M. Coremans heeft wel te zeggen in zijn mondeling antwoord
aan den Snellaertskring van Gent, die het ongehoorde felt niet
kunnende gelooven, hem uitleggingen gevraagd had, dat hij van de
vraag van rechter Obrie niets wist. Eitj zelf had eertijds den beer
Obrie aangezet in het voorkomend geval de.i leerstoel te vragen, en
was nu het rekwest waarlijk in de bureelen van Brussel zoek geraakt,
hij moest genoegzaam weten uit alle vlaamschgezinde bladen dat
dezes aanvraag bestond, en dat hij alleen, om zijne" bevoegdheid in
Noord en Zuid gewaardeerd, de rechte man was op de rechte
plaats. M. Coremans . zegt zelfs niet geweten te hebben dat het
bestuur der Vlaamsche landdagen de candidatuur van den beer
Obrie aanbevolen had aan den beer Beernaert.... Zonderlinge
hoofdman, die zelfs niet weet wat er in zijne partij gebeurt! Wat
is de .beer Minister teleurgesteld geweest! Hij meende bij de
Vlamingen den hoogsten gaai afgeschoten te hebben, en zie, hij, dien
hij aanzag als hunnen vertegeawoordiger, was zelfs hun tolk nosh
hun zegsman niet geweest.
De leeraar van Vlaamsch strafrecht te Leuven heeft na een
pair maanden bedamit, om reden zegt men, dat de leerlingen der
Alma Mater, die even als geheel Vlaanderen hemel en aarde bewogen hadden, om den Vlaamschen leerstoel te bekomen, zich de
moeite niet gaven zijne lessen bijtewonen. Zijn leergang nochtans
puck en degelijk gegeven, verlokte, volgens men beweert, slechts drie
leerlingen in bet auditorium.
Theorie en ptaktijk, wat verschillen zij van elkaar! Is het waar
dat het volgen van dien cursus eene nieuwe geldstorting eischte, het
is eene verzachtende omstandigheid, die verzwarend wordt voor de
Hoogeschool, doch geene verontschuldtging, want men moet de lasten
kunnen dragen zijner overtuiging.
Hopen wij dat het beter zal gaan aan den opvolger van den
heer Ouwercx, en dat de beer Schickx dien wij te Leuven gekend
hebben als een man die zijne taal ten voile bezat, ook terugge-
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komen zal zijn tot zijne eerste Vlaamsche liefde. In Antwerpen, aan
de balie en in het genootschap van den H. Vincentius hadden wij
met deernis eenige verslapping bestadigd.
Wenschen wij te dezer gelegenheid ook volledig welslagen aan
den heer Obrie, die bepaaldelijk het aanbod van hooger hand hem
gedaan, aanvaard heeft, voorloopig het strafrecht te doceeren aan
de Hoogeschool van Luik.
Succes ook aan den Gentschen hoogleeraar. Hij schijnt, —
men moet het ons waarlijk niet zweren, er geen grooten
moed op te hebben, want hij verscheen nog bij geen enkele van
zijne collegas noch in persoon noch per kaartje.
Ja uiterlijk is er veel gewonnen doch in den geest is er achteruitgang. Natuurlijk is, in onze eeuw van internationale betrekkingen en cosmopolitisme, het Fransch en niet min het Duitsch
en het Engelsch, eene noodzakelijkheid, doch de liefde tot de
moedertaal, dit bolwerk van nati®naliteit en godsdienst verzwakt
in de harten. Niet alleen onder bloot utilitarisch opzicht behoeven
wij de vreemde talen aanteleeren, zij zijn ons even onontbeerlijk
voor onze ontwikkeling, want jammer genoeg, biedt ons eigen land
ons geen voldoende geestesvoedsel. (i)
Uit zekeren drang der tijdsomstandigheden leert men wel
meer Vlaamsch aan, doch het heilig vuur is uitgebluscht, en
meer dan een in ons kamp bepaalt zijne lauwe vlaamschgezindheid
tot bloote liefhebberi) en baatzuchtige mastklimming. Het geloof
zonder de werken is een flood geloof.
Men duide mi l mijne vrijmoedigheid niet euvel noch ten
kwade, de waarheid heeft gezegd te worden en ik spreek zonder
haat noch bitterheid' tegen de personen. Wat bast het overigens
zich de oogen vrijwillig te verblinden ?
Wrllen wij onze heilige kruisvaart voor de moedertaal doen
gelukken en de onverschilligen medeslepen, wezen wij zelven
Vlaamsch in ons doen en laten, in geheel onze levensuiting;
eischen wij hetzelfde le vendig en werkdadig geloof van iedereen,
die naar de eer steekt in ons leger ingelijfd te worden; ijveren
wij tot dat wij eene wet verkrijgen waardoor geen enkel ambtenaar in onze st y eken het dignus intrare bekome zonder voorafgaand bewijs dat hij onze taal machtig is. Op die wijze zullen

(i) Aan de utilitairen zij ook gezegd dat onze taal op den
aardkloot zoo weinig verspreid met is als zij weI meenen. Na het
Engelsch, het Spaansch, het Fransch en het Duitsch komt zij,
wat de verbredheid aangaat, op den vijfden rang. Overigens bezit
zij, inzonderheid in het verleden, eene rijke letterkunde, welke voor
die van andere natien niet moet onderdoen.
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die, welke het Vlaamsch niet willen aanleeren uit noodzakelijkheid
des gebods het aanleeren uit noodzakelijkheid des middels. Met
vastberadenheid doch met omzichtigheid om geene even hooge
belangen in gevaar te brengen, moeten wij optreden op kiesterrein en ernstig voldoening verged voor ons grondbeginsel. De
plaatsen en gelegenheden, waar geene p rimordiale belangen op
het spel staan, zijn talrijk, en de tijd moet uit zijn dat wij ons
als kinderen laten paaien met het klatergoud en het speelgoed van
platonische liefdesverklaringen voor de schoone moedertaal. Ons
met een beeldeken uit de kapel niet meer te laten zenden : de
ondervinding heeft geleerd dat er op dot gebied met smeeken en
bidden niets te bekomen is. De bedel -tar wordt aan de deur
gehouden, de schuldeischer komt binnen. Gesteund op ons rechi
en op de heiligheid onzer zaak moeten wij eischen.
X.

HET VI N KEN PAAR.

E dagvorstin, in vollen glans,
Steeg in den blauwen hemeltrans,
En goot op weide en veld en woud
Een stroom van diamant en•goud.
Terwij1 zat op een perelaar
Een allerprachtigst vinkenpaar.
De man begon zijn minnelied :
Franciscowiet, Franciscowiet.
Straks kroop in 't nestje 't wijfje teer,
En legde daar een eitje neer.
Hoe klonk nu wijd en zijd het lied :
Franciscowiet, Franciscowiet!
Haast zocht de man een dikke maa, (I)
En bracht ze bij zijn lieve gaa (2)
En groetende met kop en poot,
Dankt' deze haren echtgenoot.
Als 't eitje pas lag in het nest,
Zoo sprak de man : 't is opperbest!
En nogmaals klonk het liefdelied :
Franciscowiet, Franciscowiet.

(i) Maa voor made = worm of rups.
(2) Gaa voor Bade = wijfje of vrouwtje.

HET VINKENPAAR.

Zoo kwam er daags een eitje bij,
Wat was het vinkenpaar toch blij !
En meermaals galmde 't lustig lied :
Franciscowiet, Franciscowiet.
Wat later kreeg het paar een kroost,
Het was hun Neil, het was hun troost.
Dan zei de man, fier als een kat,
Zoo fel als prat,
Van vreugde zat
Tot zijne vrouw : ... Proficiat!
De steller van dit aardig stuk
Dankt 't vinkenpaar voor 't stil geluk,
Dat hij genoot bij 't zangrig lied :
Franciscowiet, Franciscowiet!...
0 God, 0 Oppermajesteit!
Wiens lof de vogel mee verbreidt,
Wij prijzen uwe heerlijkheid,
Wij minnen u met vurigheid,
Die leeft en heerscht in eeuwigheid!
Lebb eke.

J.-F. VAN DROOGENBROECK.

.s.
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BOEKENNIEUWS EN KRONUK.

Baekeland of de Rooversbende van 't Vrijbusch, Westvlaamsche legenden. Vierde vermeerderde uitgave. Dik boekdeel
van 544 bladz. gr. in-80 . Gent, A. Suffer. Prijs fr. 3,00, vrachtvrij
per post fr. 3,5o.
Crescit eundo : het is gegaan met de geschiedenis van Baekeland gelijk met den rollenden sneeuwbal. Eerst waren het slechts
een klein getal verhalen als feuilleton verschenen, doch met zoeken,
talen en vragen, door het aanbrengen van nieuwe ontdekte stot
door de belangstellende lezers, is het klein boeksken van den eersten
druk van lieverlede gezwollen om eindelijk uitgedijd te worden in
deze vierde uitgave tot een lijvig boekdeel van 544 blz., i i5o grammen zwaar.
Verhalen van rooversbenden zijn altijd in den smaak van het
yolk geweest en zullen er altijd een gunstig onthaal blijven bij
ontvangen zoolang de mensch zich door ,dramatische toestanden
zal aangetrokken gevoelen. Daarbij als men verhaalt gelijk de
eerweerde heer Victor Huys, z66 natuurlijk, z66 boeiend, z66
volgens den aard van het yolk, z66 geleidelijk als boden de gebeurtenissen zich van zelven aan, dan worden zulke werken niet slechts
gelezen, zij worden versionden.
Weinige Vlaamsche boeken mogen op zulke verspreidheid roemen als dit, men vindt het overal en nochtans koopt men het nog
gestadig.
De eerw. heer pastoor van Zillebeke, de schrijver van de
Legenden van den H. Franciscus, heeft het buitenleven medegeleefd, hij is bij de oudjes te rade gegaan en weet met zulke
gemoedelijke en oprechte waarheid, z66 medeslepend en in natuurlijke lokale kleuren zijne vertellingen op te disschen, dat men insgelijks de gebeurtenis schijnt mede te levee als zag men ze onder
zijne eigen oogen voorvallen.
In welken gemoedelijken, natuurlijken en litterarischen zin de
schrijver zij n verhaal uitgewerkt heeft, leze men beter utt het
volgende brokstuk der voorrede welke deze nieuwe prenting voorafgaat Overigens is het een staalken van zijne zwierige en losse
taal en van zijnen boeienden stijl.
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« Hebt gij nog den werkwinkel bezocht van iemand die beelden
maakt van klijtaarde en die dan die beelden bakt en hard doet worden,
in eenen heeten oven, om ze later hunne geschikte gedaante en hunne
gepaste verwe te geven, en er iets van te scheppen dat schoon is,
glinsterend rijk en prachtig?
« De kunstenaar wroet eerst in het slijk, met de vuisten en vingers ;
hij dwingt en draait en hij kneedt het slijk, zoodanig dat het zacht
wordt, fijn en zuiver : dan brengt en voegt hij brokske bij brokske
het halfgesteven slijk stillekens tegen een, volgt eenen regelmatigen
gang, altijd traagskens voorts en ten langen laatsten ziet men voor
de oogen eene ruwe menschengedaante verschijnen, of iets antlers
dat de kunstenaar verbeelden en uitvoeren wilt.
« Hoe vindt gij dat beeld op dien oogenblik? Modderachtig, vuil
van omtrek, aardverwig ; met arms en beenen te wege, wel is waar,
toch alles nog onbeduidend. Hoe vindt gij het?
« Aardig, is 't niet waar, om niet te zeggen leelijk; en de kunstenaar
en haalt er geen eere van, zeggen dezen die voorbijgaande zijn gewrocht
aanschouwen.
« Leelijk en aardig is 't inderdaad, voor degenen — en 't is verre
het meeste getal, — die min de fijnheid der trekken als den glans
der kleuren en der kleeding bezien en bewonderen.
« Maar nevens dat ruw beeld, op eenen prachtigea beeldstoel,
schitterende van goud en rijke kleuren, staat er een ander beeld,
gelijke grootte, gelijke gedaante van de zelfste hand gemaakt en
't zelfste verbeeldende. Die beeldstoel waarop het staat, is toch zoo
schoone, de plooikens der kleederen , zijn zoo kunstig gelegd, het
voetjen is zoo zuiver en 't staat zoo wel rustend op den netten grond I
« Och ! 'vat verschil tusschen dit beeld en het eerste daarnevens ! ..
Hier nu is alles glinsterend, het goud waarop de zonnestralen schijnen,
en dat het kleed en het beeld versiert, blinkt zoodanig dat uwe
oogen er van aangedaan zijn als gij large kijkt. De wezenstrekken
zijn zoo natuurlijk en zoo regelmatig, de houding zoo deftig en zoostatig, het haar zoo fijn en zoo wel geschikt. De kleederen die nochtans
van de zelfde potaarde gemaakt zijn, hoe lijvig zijn zij toch en hoe
schoon hangen ze om het beeld ! men zou bevestigen dat zij uit
kleermakers handen komen .
« ja, als gij dat beeld, dat zoo schoon versierd en zoo rijke geschilderd is aanschouwd hebt, gij en kunt niet laten van te zeggen, at
ware 't uw eigen afbeeldsel, 't is schoone : 't is stijf schoone I En
nochtans, 't is het zelfste beeld, door de zelfste hand gemaakt, in
den zelfsten oven gebakken, en met de eigenste houding en wezens
trekken.
V Wat is er dan dat u treft en aanlokt ?
« Och 1 Een schilder, een ervaren schilder, heeft zijnen kunstenaarsborstel over dat t weede beeld laten heengaan, hij heeft er kleuren,
allerfijnste kleuren op gelaten.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

223

« 't Is daar al 't verschil !
« Wie is van de twee kunstenaars de behendigste, in de oogen
van schier al de aanschouwers en voorbijgangers ? Wiens werk behaagt
er meest aan verre de grootste menigte?
« 't Werk van den schilder, niet waar?
« Zoo is het ook met eenen leesboek, en bijzonderlijk met legenden
uit de oude tijden, met daadzaken, 't zij van welken aard b. v.
moorden, dieften, inbreken of andere schelmerijen ; ze vertellen,
juist gehjk zij gebeurd zijn en verhaald, als men het maar juist en
weet, bijzonderlijk na verloop van jaren, dat is droog en weinig
aantrekkelijk om te lezen.
« Het is als een beeld van klijtaarde, zonder glans noch kleuren.
Maar legt nu het tooneel vuor oogen, wijd en breed gelijk eene
glinsterende schilderij of een blinkend beeld ; beschrijft de bereiding,
den aanleg, de vergaderiag der plegers van de misdaad. Verzint
ook de plans gelijk ze de moordenaars waarschijnlijk gesmeed hebben
of smeden moesten om te geluken ; zoekt medeplegers, en vindt
er uit, navolgens de tijdsomstandigheden, de plaatsen en de noodzakelijkheden van uw verhaal, en vergeet bijzonderlijk den aard
en de levenswijze der daders noch de beschrijving der plaatsen niet.
Met een woord, geeft kleuren aan uw verhaal, dat altijd in den
grond waarheid blijven moet.... en het zal zoo veel te liever gelezen
worden.
« Zulk een werk is de legende van Baekeland. »
Eene dubbele aantrekkelijkheid te meer van het boek : alhoewel
legenden betiteld zijn de episoden historisch en leveren zij overvloedige stof voor den geschiedschrijver of folklorist. Nergens
elders ontmoetteden wij merkwaardiger bijzonderheden over het
leven en gebruiken ten platte lande.
Zeggen wij nog ten siotte dat de eerweerde heeren Guido en
J. Gezelle het werk te peter ' gestaan hebben bij dezen nieuwen
doop. Het is onder hun toezicht en correctie dat het weer verscheen.
Onze boeren, tooneelen nit den boerenoorlog van 1789 door
Dr AUGUST SNIEDERS. Uitgave van bet Davidsfonds.

Dit heerlijk epos onzer Kempische en Brabantsche boeren lang
met ongeduld door de leden van het Davidsfonds verwacht is ook
met gretigheid gelezen geweest. De lust door het wachten gescherpt
heeft er des te meer genoegen in gevonden, want inderdaad is het
werk boeiend, roerend en medeslepend.
Het behoorde aan onzen romandichter bij uitmuntendheid het
dramatisch historisch tafereel op te hangen van lien jammervollen
loch roemrijken opstand onzer plattelandsche bevolking van NoordOostelijk Belgie. De boeren bij zoovelen met minachting bejegend
hebben in die ongeluksvolle dagen een edel voorbeeld gegeven van
vaderlandsliefde, godsdienstzin en zielenadel aan den adel van
geboorte en aan de bluffers onzer steden.
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Conscience heeft dien strijd, wel is waar in meesterlijke dichterlijkheid en verbloemdheid, van zijne geschiedkundige waarheid
lets doen afwijken, hier hebben wij de geschiedkundige waarheid
in hare wezenlijkheid en ook in dichterlijke opvatting meesterlijk
voorgesteld .
Wel zouden wij weer actie en gang in de eerste helft gewild
hebben en min overhaasting op het einde waarin de gebeurtenissen
te snel afloopen, doch in zijn geheel is het een puik werk dat eer
doet aan onze letteren en als een gedenkteeken zal blijven opgericht
aan de martelaars van dien Vendeeschen Vlaamschen Chouannenkrijg.
Dit gezegd, meenen wij met beter te kunnen doen dan uit eene
briefwisseling uit Diest, dest . ,ds in Het Handelsblad verschenen, het
volgende uit te knippen, dat allerbest de ontleding geeft en de verdiensten doet uitschijnen van het merkwaardig gewrocht van den
heer Snieders.
« In ruim twee honderd bladzijden — komt het 133ek van.
D' Snieders die helden een nieuwen glans bijzetten, hunne aanleiders verheerlijken, hunne beulen schandvlekken. Dat doet de
gevierde schrijver in eene heerlijke, afgewisselde reeks van tafereelen, doel- en kunstmatig uitgekozen en, met eene kleurige,
dichterlijke pen, gtschiedkundig opgehangen.
« Van Gansen onderhandelend met woestaard Jardon, den Franschen oppergeneraal ; Van Gansen zittende op het lijdensbed van.
't gasthuis en belet te spreken door eene wonde, zijn reddingsplan schrijvend op eene deur ; het lijk van Ivo den smokkelaar
in het bosch, beschermd tegen de woedende Sansculotten, door
Row, den trouwen doghond ; Cilia, in de ijselijkheden van den
nacht, door eenen sneeuwstorm, den stervenden Seim vervoerend
op eenen kruiwagen over de onmeethare heide ; moeder Broninckx
op 't slagveld den beul Jardon vervloekende en ongenadig neergeschoten : ziedaar, onder talrijke andere, diep ingrijpende, dikwijls
sublieme tooneelen.
« De typen ook zijn meesterlijk geteekend. Van Gansen, Jardon,
toonbeelden van vaderlandsliefde en van vaderlandshaat ; de altijd
deftige en stout ondernemende Corbeels ; de ernsthaftige en doorzichtige Etlen ; Ivo, de onversaagde smokkelaar ; Nys-Marien, de
spion; smid Norris, de bloodaard ; moeder Broninckx, Selm, haar
noon, en Cilia, het martelaarsdrietal, waarin al de akeligheden desoorlogs zich als verwezenlijken.
« De beschrijvingen der gevechten, waar eentoonigheid zoo te
duchten is, laten niets te wenschen over cds kleur en afwisseling.
Kortom, een voortreffehjk boek ! D r Snieders schreef het met
ware begeestering en blijkbare voorliefde. Vie beter dan hij, zoon
onzer Kempen, kon de bloedige en grootsche gebeurtenissen beschrijyen, waarin zijn geliefde Kempenland, de ooggetuige en 't slachtoffer van was.
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« Een grooter loftitel, als 't ware, is (le gescbiedkundige weerde
van 't boek. Mocht Snieders, na Conscience, nog kunstperels
zoeken in de tooneelen, beschenen door de ,bloedroode avondzon
der achttiende eeuw, tevens mocht hij, na de opzoekingen van
Orts, Thys, Mathot en anderen, de meer opgehelderde geschiedkundige waarheid, eerbiedig in den gepasten kader plaatsen, door
zijne o3rspronkelijke, schrandere en dichterlijke pen geteekend.
« Geschiedkundig waar mag het bock heeten, van als bid den
-heerd het vuur des strijds smeult in het hart van den Kempischen boer, tot wanneer dat vuur zijne vlammen uitwerpt, immer
aangroeiende vlammen, en een onmeetbare gloed wordt, te Hasselt
_gebluscht in stroomen Patriottenbloed.
« Geschiedkundig waar, inzonderheid, voor Diest ! H ier moet het
er, ja, zijn naartoe gegaan gelijk Dr. Snieders het beschreef ; zoo
moet er 's nachts in 't Korenhuzs, beraadslaagd zijn geworden,
,onder de dreigende kanonnen van Klooster- en Allerheiligenberg ;
zoo moet, onder 't toeztcht van Albert Meulemans, den verveer4diger van de grondkaart der stad, de brug gelegd zijn over de
Koeibeek, tegen den Webbecomschen dijk, langs waar alleen de
Patriotten nog konden vluchten.
« Zij het boek gulhartig welkom bij de duizenden Davidsfondsers,
voor wie het geschreven werd. Een heerlijk boek, en bovendien een
goed boek onder alle opzichten ! Vooral nu wij jubelzangen hooren aanheffen hebben voor de « onsterfelijke princiepen van 89 », in afwachting van 't jubelfeest der « onsterfelijke euveldaden » van '93 —
thans vooral is het boek ten gepaste tijde geschreven, voor alwie
aan Le parts de la France niet toebehoort.
« Van herte treden wij ook deze slotwoorden bij ! « Het Klein
Lindelcen bij Hasselt, dat den doodsreutel van 't Patriottendom
hoorde, worde een pelgrimstocht voor de Vlamingen — langs het
naburige en patriotieke Diest ! »
Waarom ook geen standbeeld te \Vesterloo aan Van Gansen ?
Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant, door
Jhr. M r N. DE PAUW en EDW . GAILLIARD, werkende leden der
K. VI. Academie. Gent, A. Safer.
Dit belangrijk gewrocht door de K. Vl. Academie in het licht
gegeven, is de uitgave met al de middelnederlandsche tragmenten
diplomatisch uitgegeven van het vijttiendeeuwsch handschrift, welk om
zijne gewichtigheid, op last van het Gouvernement, M r Gaillard
gaan afschrijven is bij zijnen bezitter in Duitschland, Graaf Wessel
van der Loe.
De tekst van het handschrift zal drie boekdeelen beslaan, de
fragmenten, waarvan die betrekkelijk het eerste en het tweede
boekdeel reeds verschenen zijn, zullen het 1 de boekdeel uitmaken,
terwijI het 5 de en Ede deel zullen bestaan uit de Aanmerkingen
en Tafels van persoons- en plaatsnamen, alsmede uit de Woordenlij st.
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Eene tafel duidt de ontdekkers, uitgevers en de beschrijving
aan van al de fragmenten, en al wie op het spoor van andere
zou kunnen komen wordt vriendelijk verzocht er aan de uitgevers
kennis van te geven.
Onnoodig op het hoogst wetenschappelijk nut van dit gewrocht
te wijzen voor die, welke zich met oude letterkunde bezig houden.
Het werk is versierd met prachtige en kunstrijke fac-simile's
van fragmenten, en de bijzondere meesterlijke stoffelijke uitvoering
op zwaar velinpapier maakt van deze uitgaven waarlijke prachtwerken.
Het eerste en tweede deel zijn thans verschenen, alsook de lste
en 2de aflevering van het deel der fragmenten, respectievelijk aan
fr. 7,00, fr. 7,00, fr. i,o,) en fr. 2,50.
Pieter Van den Bossche, vluchteluzg na den slag van Roosbeke, 1382, door K -L. VAN VOORDENHOVE. Temsche, Drukkerij
Schuerman.
Deze historische alleenspraak is eene deftige uitgalming vol
edele en grootsche gevoelens ; de warmste vaderlandsliefde spreekt
er uit in de treffendste bewoordingen. T1 eurilis over de nederlaagr
fierheid in het antwoord aan den Franschen koning, heropbeurende
bezieling en moed, alles is met gepasten toon en gepasten klern
wedergegeven en afgeschetst. Ongetwijfeld zal deze declamatie met
bijval in onze Vlaamsche kringen voorgedragen worden en er het
vaderlandsch gevoel nog doen groeien.
De taal is keurig en zuiver, en het stuk gelijk het draait en
waait doet eer aan den eerwaarden schrijver, die zich stellig achter
geenen deknaam te vetschuilen had.
Constance Chlore ou l'aurore du triomphe, tragedie en
trois actes et en vers, par l'abbe H. lAVEILIA professeur au college colonial de Pondicheiy. Gand, A. Suffer. Fr. 1,00.
Da treurspel dat ons in 3o6 te Gesoriacum (Boulogne) terugbrengt is het dramatisch verhaal van de terdoodveroordeeling en
de bevrijding van Christenen, alsmede van de rechtvaardige straf
hunner onrechtvaardige rechters. Het is de geschiedenis van Esther
en Aman.
In edele en prachtige trekken schildert de schrijver die helden
van het Christendom, :lie moedig en blij de dood te gemoet traden. Zij seven voor uwe oogen en gansch de gang van het stuk
is natuurlijk en treffend. Daarbij zijn de verzen vloeiend en wel
gebouwd in eene prachtige taal.
Het hoofdgedacht van dit heerlijk christen gewrocht is de
nakende zegepraal van het catholicisme, dat eenige jaren nadien,
met Constantinus, zijn labarum ging hijschen op het fiere capitolium van Manlius.
Ongetwijfeld is dit verdienstelijk treurspel geroepen op alle
collegestooneelen met welgelukken uitgevoerd te worden.
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Vertelsels van het Vlaamsche yolk, naverhaald door AMAAT
Joos, professor in de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint
Niklaas, 2de reeks. Fr. 0,75.
De eerw. heer A. Joos moet een onvermoeibare werker zijn : hijgeeft schoolboeken uit; hij vergadert spreuken, raadsels, sprookjes en
eigenaardige gezegden in aantrekkelijke bundels; hij arbeidt met
Benedictijnergeduld aan een Waasch Idioticon; hij vereert verschillige tijdschriften met zijne kostelijke bijdragen; hij gnat uit prachtige voordrachten houden, en dit alles buiten en boven zijne di ukke
ambtsbezigheden. Dat hij een taaie werker is dat ziet men ook
aan zijn strengen persoon en zija met min streng studeervertrek :
bier niets dan het allernoodzakelijkste, niets dat de oogen streelt of
boeit, slechts eenige geestelijke voorwerpen en buiten dat langs de
witgekalkte naakte muren niets dan boeken, en in eenen hoek der
kamer eene soort van Lange plank op schragen waarop hij zijne duizenden en duizenden aanteekeningsbriefjes rangschikt. Een ware
monnikscel.
Dezen zomer gaf hij den rijken oogst uit van zijn zanten en
dat zijner normalisten op het gebied der oude volksverhalen. Vele
dier sprookjes en legenden zijn uiterst aantrekkelijk en zullen ongetwijfeld door het yolk, dat altijd een groot kind blijft, met genoegen
gelezen worden. Het geletterd publiek zal er voor zijn deel een
kantje i:i opgelicht zien betrekkelijk de gebruiken en de zeden
onzer voorouiers. Met het oude op te delven bewijst de schrijver
een ware 1 dienst aan de folklore die de zedengeschiedenis zoekt
van ons voorgeslacht.
K. VI. Academie. — Zitting van 20 Augustus. — Er werd van
wege het Ministerie kennis gegeven dat de vijfjaarlijksche prijs van
Vlaamsche letterkunde met algemeene stemmen toegekend was
geweest aan de Gedichten van Hilda Ram (Mathilda Ramboux).
(fr. 5000,00 en een zilveren eermetaal.)
Men besliste dat er geen prijs zou gegeven worden aan de
gedichten ingezonden voor 's Konings jubelfeest. Er waren 8 mededingers.
Van de 7 prijsvragen in den prijskamp van 1890 zijn er slechts
2 beantwoord geworden.
Op de tweede vraag, luidende als volgt : Geef de klanh- en
vormleer van het middelnederlandsch dialect der St-Servatzus
Legende van ilenrijk van Veldeken, uitgegeven door Bormans.
(Maastricht 1858), is maar een stuk ter beantwoording ingekomen.
De keurraad, geroepen om dit werk te beoordeelen, bestaat
uit de heeren Roersch, Willems en Gezelle.
Op de vierde vraag : Lever eene Nederlandsch-Fransche en
Fransch-Nederlandsche woordenlijst van rechtstermen en uitdrukkingen, kwamen twee stukken binnen.
De jury bestaat uit de heeren Coopman, Obrie en Van Droogenbroeck.
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Zitting van 17 Sept. — Lezingen : De Ironing, gedicht door
A. Janssens, De schilder Erasmus Quellin, Vlaamsch dichter,
biographische studie door Ed. van Even, Jets over de oude nlamvalsbuigingen der Nederlandsche eigennamen, voordracht van
G. Genard. Die merkwaardige bijdragen welke de werkzaamheid
en de grondige studie der Acadernieleden bewijzen zullen in de
eerstkomende verslagen opgenomen worden.
Het pr ichtig gedicht van den heer Janssens paraphraseert het
woord van Leopold : « Eens konings rijkdom is de welvaart zijner
volken ». Hij bezingt het koningdom niet in zijnen beperkten constitutioneelen kring de baren der geTindheén weg en weer Tien
spoelen, maar in zijne verhevene zending : eigen weerde, beschayen, ijveren tot stoffelijk en zedelijk welzijn van het land. De
dichter roemt het initiatief onzes konings die door zijn beleid en
zijne opofferingen den Congo geopend heeft voor de christelijke
beschaving en voor de welvaart van Belgie Hij werkte voor Rijn
yolk... en daarom was hij koning!
Varia. Bij L. Janssens te Antwerpen verschijnt Tijbaertde Kater, waarin de humor van wijlen De Vleeschhouwer's Reinaert de Vos schijnt te herleven. — Ons Gedacht, tolk van den
Vlaamschen Bond van Heist-op-den-berg, tijdschriftje aan 6o centiemen 's jaars en dat er knap en moedig uitziet, bieden wij onzen
welkom aan e ‘i onzen broederlijken groet. — De eerw. heer Polyd.
Daniels kondigt eenen letterkundigen almanak aan voor 1891 gewijd
aan Godsdienst, Moedertaal en Vaderland. Prijs fr. o,5o. — Tot
het vieren der tweeeeuwsche verjaring van zijn afsterven heeft op
14 Sept., Antwerpen op de plaats van zijnen naam, aan Willem
Ogier een bronzen borstbeeld opgericht en een zijner tooneelstukken
in open lucht laten opvoeren . — Het borstbeeld van den tooneelschrijver Felix Van de Sande gaat in den Vlaamschen schouwburg
van Brussel geplaatst worden. — Maestro Benoit arbeidt aan het
in muziek brengen van een lyrisch drama gebouwd op eene Iersche legende : Guntlauge. Eene welverdiende les voor onze
officierkens die de taal van hun land en hunner manschappen niet
willen aanieeren : de Koning, Prins Boudewijn en zelfs de vreemde
hooger officieren die de krijgsoefeningen in West-Vlaanderen volgden, spraken Vlaamsch tot de bevolking. Eere aan het magistraat
van Passchendale dat zijne Majesteit in de moedertaal verwelkomde,
en mocht dit voorbeeld overal volgers vinden nu men weet dat
Sire volkomen het Vlaamsch machtig is. — Dat de Walen van
goeden wil gemaklcelijk Vlaamsch kunnen leeren blijkt onder andere
feiten uit het voorbeeld van den ouden Jottrand, lid van het
•Congres in 183o; niet alleenlijk sprak hij Nederlandsch, zelfs heeft
hij zijne Nederlandsche geivrochten van den Nederduitschen Waal
uitgegeven. Edmond Picard, geboren Waal, stak eens in zijn hoofd dat

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

229

hij onze taal Wilde kenner, en eene maand nadien sprak hij ze in het
openbaar. Dit jaar is het Rod. Gernaey, een leerling uit het atheneum
van Verviers, die den eersten prijs wegdraagt in den prijskamp
tusschen de collegen en athenea, en onlangs verwelkomde in
't Vlaamsch de heer de Burlet, burgemeester van Nijvel, eene Vlaamsche maatschappij die zijne stad bezocht. Willen is kunnen. —
Er is verandering en verbetering te Brugge ; zijne Hoogwaardigheid de Bisschop heeft al zijne principaals van colleges aangezet
de Grieksche en Latijnsche schrijvers zoowel in het Vlaamsch als
in het Fransch uit te doen leggen. Men ziet, be weert men ginder, dat
von Bismarck in zijn Friedrichsruhe van Thielt verblijft. — Het Davidsfonds van Asper heeft weer een schoon feest aan zijne leden aangeboden ; dat van Antwerpen vierde op 24 Oogst de plechtige prijsuitreiking aan de primussen in Vlaamsche letterkunde bij de Katholieke
onderwijsgestichten der stad ; Gent op zijne beurt bereidt de plechtigheid, waarop de laureaten in zijne Vlaamsche prijskampen bekroond
zullen worden ; Mgr Rutten zal er het woord op voeren
De heer J. Van Lantschoot, deed gedurende het afgeloopen
verlof eenen oproep tot de studenten van het Meetjesland, om eene
Zantersgilde te stichten in den zin van die van Zuid-Vlaanderen
welke voor orgaan heeft Volk en taal, en die uit de Kempen
welke voor tolk bezit Ons volksleven. Wij weten niet indien de
paging gelukt is, doch wij hopen het en wenschen in alle geval den
heer V. L. geluk met zijn heerlijk initiatief. Veel is er op te delven,
doch de aandacht ook gewijd aan het tegenwoordige en aan het
toekomende, want verrijken wij onze taal met oude woorden wij
scheppen er ongelukkig geene voor de hedenaaagsche noodzake.
lijkheden. Hierm blijven wij stilstaan en stilstaan is verarmen. Te
wijten aan dit vei zuirn bezitten wij voor de nieuwe uitvindingen
en de nieuwe begrippan niets dan bastaard- of schuimwoorden.
De jonge Antwerpsche kring Voor taal en recht, zendt het verslag
uit van zijn eerste sttijdjaar. Die jonge lui hebben op alle terreinen
gekampt ter bestrijding onzer grieven ; bravo en vooruit op dien weg.
De Rodenbachsvrienden, genootschap onder de katholieke Vlaamsche
studenten onzer hoogeschool gesticht, hebben wel gedaan het merkwaardig versiag van hunnen schrijver den heer Diericx te laten
drukken. Uit de lijst der werkzaamheden blijkt dat die knappe
maatschappij met enkel gestreden heeft op staatkundig Vlaamsch
gebied, zij heeft zich ook tot oefenschool ingericht en zich gedrild
in de edele kunst van de pen en van het woord. De studie behoort
inzonderheid aan de studenten, en met genoegen hebben wij de
ontleding gelezen van hunne lange reeks voordrachten en voorlezingen nopens wetenschap, letterkunde en andere min strenge
onderwei pen. Onze baste gelukwenschen en matte...
Het Staatsblad heeft de lijst afgekondigd der boeken, welke
gedurende het jaar 1889 voor de Bzbliotheque royale, dat is voor
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de groote Staatsbibliotheek, te Brussel, zijn aangekocht. Wij teller
op die Dist Ka Nederlandsche boeken tegen — hoe zou dat
anders kunnen? — 364 Fransche schriften ! Daarbij valt op te
merken, dat de meeste der Fransche boeken nieutv, de meeste
Nederlandsche oud zijn.,
Ziet waar gij wilt — de Walen worden in Belgie overal en
altijd te kort gedaan ! !
Den 3i Augustus is te Oudenaarde, de grondslag gelegd
van eenen Bond der Vlaamschgezinde Genootschappen des lands,
met het doel om door vereenigde krachten meer invloed en macht
te bekomen tot herstelling der grieven, waar ons yolk nog over
klaagt. De vijf Vlaamsch sprekende gewesten waren er door een
dertigtal afgevaardigden vertegenwoordigd.
Eerstdaags komt de in gemelde vergadering benoemde comrnissie sameu om de voorloopige standregelen te onderzoeken,
welke korts daarna aan eene algemeene vergadering zullen medegedeeld worden.
De namiddagzitting werd bijgewoond door den heer notaris
en volksvertegenwoordiger Raepsaet, dienzelfden dag benoemd tot
burgemeester van Oudenaarde. Om deze benoeming geluk gewenscht
door den heer De Potter, bedankte de heer Raepsaet en legde hij
de belofte of een Vlaamsche burgerneester te zullen zijn. Weeral
dat gewonnen I
Wat nu den Bond betreft, het is onnuttig na te gaan op
welke wijze de tijding dezer nieuwe inrichting door de pers werd
onthaald. Politieke bladen, in 't Fransch geschreven maar nu en
dan getuigenis afleggende van... « Sympathie pour la cause flamande, » repten er geen woord van, als waren zij bang, dat het
Vlaamsche leger te sterk zou worden. Dit doodzwijgen zal zeker
niet lang Buren : met den Bond zal erlang te onderhandelen zijn.
t Mevrouw Courtmans, geblren Berchmans is den 22 September 11. te Maldegem overleden in den ouderdom van 7q jaar.
Haar einde is zeer christelijk geweest.
In afwachting dat wij in een uitgebreid artikel hare lettervoortbrengselen bespreken, zullen wij aanstippen dat zij met eer
plaats genomen had in de rij onzer verdienstelijkste romandichters.
Zij kende het y olk en zij beminde het : ouk worden hare werken
door het vclk veel gegeerd en met smaak gelezen. 1k zeg niet
dat zij eene zon was aan het litterarisch firmament, edoch zij
schitterde er aan als eene ster van meer dan gewonen luister.
Haar verhaal Het geschenk van den jager werd destijds
bekroond met den vijfjaarlijksChen prijs van Vlaamsche letterkunde.
Hare volledige werken thans her Arukt zijn slechts over een paar
maanden volledig uitgekomen : zij beslaan 20 boekdeelen romans
en een bundel verzen.
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In Hut van Tante Clara bestreed zij de kantwerkscholen met
zekere politieke drijver j, loch haar liberalisme van lien tijd is
slechts te wijt en aan eene plaatselijke omstandigheid van gekrenkte
eigenliefde. Steeds is zij streng zedelijk in hare geschriften ; in
den grond is zij altijd katholiek gebleven, en altijd heeft zij
ongeschonden den schat van haar geloof bewaard.
Groot was de toeloop op hare teraardebestelling, en uit alle
brandpunten der Vlaamsche Beweging waren tdlrijke afvaardigingen
naar Maldegem het Getrauwe gekomen. Gent, Brussel en Brugge
waren wadrdig op de plechtigheid vertegenwoordigd, alleen Antwerpen ontbrak. Te Maldegem zelf waren meestal de huizen met
fibers bevlagd.
De beer Obrie, D r De Vos, Victor de Lille, Cabuy en Karel
Bogaerd spraken lijkredenen uit; Emmannuel Hiel las een roervol.
rouwgedicht.
Dichter Bogaerd was ongelukkig ontfatsoenluk in zijne rede.
Hij mengde er op tacktontbrekende wijze het politiek in, ook werd
dit hem door alleman, en eerst en vooral door zijne partijgenooten,
met spijtig misprijzen onbewimpeld afgekeurd. M. Hiel zegde hem
dat zij te Maldegem gekomen waren enkel om blOernen te strooien.
Wat ook onaangenaam aandeed was ginder te bestatigen dat
de kleinzoon van de betreurde overleiene, de zoon van M. Courtmans-Laurent, de taal zelfs niet sprak waarin zijne begaafde grootmoeder zoo degelijk schreef. Het kan aan M. Courtmans-Laurent
als geene verschooning gerekend worden, — gelijk andere Vlaamschezinden nog in het zelfde geval het wel willen inbrengen, dat de
moeder van het kind Walin geboren is. Is men einstig Vlaamsch
in het hart, men verzuimt niet, gelijk in welke omstandigheid men
verkeert, zijne overtuiging te doen overgaan in de ziel zijner kinderen.
t Kardinaal Newman is overleden in den ouderdom van
87 jaar Het is eene grootsche figuur die verdwijnt met alleenlijk
voor Engeland maar voor gansch de katholieke wereld. Bijna 40 jaar
eleden zwoer hij het protestantisme of en stichtte de Engelsche
congregatie van het oratorium. M e Craven schreef destijds aan M Gladstone dat die bekeering de grootste gebeurtenis was in Engeland voorgevallen sedert het schisma van Hendrik VIII; immers dreunde
dat omhelzen van het catholicisme ginder boven het kanaal als de
knal van een kanonschot.
Geheel zijn leven was een onafgebroken strijd met de pen en
het woord • ziehier naast ontelbare propagandaschriftjes de titels
zijner bijzonderste werken : Geschiedenis der ontiviltheling der
katholieke leering in 't Fransch vertaald door J. Gondon (1848);
Rede op de theorie van het godsdienstig geloof vertaald door
Deferriere pr.; Conferencien ,zan de protestanten en de katholieken
vertaald door Gondon ; Conferencien van het Oratorium te Londen
vertaald door denzelfden ; Geschiedenis mijncr godsdienstige gedach-
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ten, vertaald door G. Du Pr... de Saint Maur, Callista in alle tales'
o'vergezet, Verlies en ivinst, Sermoenen, Conferencieni Mengelingen
en critiek, enz., enz., enz.
t Chatrian, lid der welkekende schrijversfirma Erkman-Chatrian,
welke , gedurende de 3o jaar dat hun vennootschap duurde, de boekenmarkt met romans overstroomde. Hunne meest gelezene zijn
L'illustre docteur, Mathews, Les volontaires de 92, L'ami Frit',
Histoire d'..n conscrit en 1813, L tlnvasion, Waterloo, Madame
Therese, Le Blocus, Hzstoire d'u n paysan.
Meer dan een dezer verhalen is omgewerkt geweest voor het
tooneel, en De Vriend Frits wordt zelfs in het Nederlandsch herhaaldelijk op de planken gebracht.
Het zijn schrijvers van groot talent doch al hunne werken zijn
juist niet geschikt voor katholieke boekerijen.
t Albert De Keyser, de Antwerpsche gunstig gekende schildervan stadszichten en landschappen.
t Willem Linnig, insgelijks schilder van naam en professor te
Antwerpen, 48 jaar.
T Henri de 1'Epinois, Frausche koningsgezinde katholieke
schrijver van keen ongewaardeerden naam. Hij heeft ook geschreven
over de zaak van Galilee.
f Victor Guerin, gekend om zijne archeologische reizen en zijne
groote uitgaven over het H. Land en Tunisie. Hij was een goedeChristen en een geleerd man.
t Alphonse Karr de schrijver van les Guépes in den ouderdom
van 82 jaar. Reeds gerurnen tijd was hij tot de godsdienstige gevoelens
van zijne jeugd teruggekeerd en besteed hij de vrijdenkerij en het
rad icalisme.
In 1839 na Le Figaro verlaten te hebben, stichtte hij zijn
be! oemd satirisch blad. Verders verschenen nog van hem een
groot getal novellen en romans. Zijne dochter Therese is insgelijks schrijfster van een aantal zedelijke romans.
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KUNSTPRAATJES.
00VEEL wordt er hedendaags geschreven, en
meer nog gesproken over kunst en kunstcritiek,
dat wij, op onze beurt, met den besten wil ter
wereld bezield, het toch over ons niet krijgen kunnen
te weerstaan aan het verlangen, in eene reeks « kunstpraatjes » eens ronduit ons gevoelen mede te deelen
over de kunstcritiek en de verschillende tendenzen, die
men in de schilderkunst voornamelijk, aantreft.
Kortom wij willen ook ons woordje lossen over eene
zaak waarvan ons pert vol is 't is misschien wel eene
menschelijke zwakheid, maar wat wilt ge, waar is de
mensch zonder gebreken te vinden ?
Wanneer men, gedurende meer dan vijftien jaren
zijne pen ten dienste stelde van de kunst en dezer
edele beoefenaars, wanneer men in dagbladen, weekbladen en kunsttijdschriften geregeld alle tentoonstellingen van kunstwerken, zoo groote als kleine, merkwaardige, als nietsbeduidende besprak, mag men toch
wel, gelooven wij, schuchter weg den kop van onder
het duikend hoofddeksel te voorschijn doen komen en,
in 't aanschijn van vrienden en vijanden (een kunstcriticus
heeft er altijd, maar van de laatste echter het meest), van
bevcegden en onbevoegden, van hartstochtelijke kunst-aanbidders en droogstoppehge oningewijden, verklaren war
men op het gevoelig kunstenaarsgemoed voelt drukken.
Ja, erdraaid, een kunstcriticus die reeds drie strepea
van vijf op de mouw heeft, mag, ons dunkens, ook
wel eens een woordje in 't midden brengen, wanneer
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zijn geliefkoosd stokpaardje, de schilderkunst ter sprake
kornt, en dat lieden, zooals onze gebuur Flip, — een
perfekte rentenier, die destijds een fijne en ervaren
kenner was van stroop, chineeschen thee, havanna
cigaren en gruyere kaas, — at artikels waarmede de
goede man veel duiten vergaarde, — met aplomb hun
oordeel vellen over werken van artisten, die zich door
hunne kunstproducten eene goede faam wisten te verwerven, zonder dat iemand het wagen zal hun op te
werpen : « Maar asah! wat ke pt gij toch van schilderen ? Waar hebt gij, sinds gij uwe toonbank verliet,
toch al die kennissen van daan gehaald? »

+
Wat meer is, na eene stage van vijftien jaar, na
zuur en zoet gesmaakt te hebben en in 't bezit te
zijn van gansche karrevrachten bedankingsbrieven en
kaartjes can gelukwensching, ons toegezonden door
kunstenaars wier werken wij bespraken, gelooven wij,
dat nu of nooit de tijd gekomen is om aan het kunstminnend publiek eens conduit te zeggen, hoe wij denken
in zake van critiek en schilderkunst, en het, zooals wij
hooger zegden, een klein tafereel op te hangers van
de verschillende richtingen, of beter, scholen, welke zich,
voornamelijk gedurende de laatste jaren, in de schilderkunst hebben veropenbaard, en die, men moet het
bekennen, als paddestoelen uit den grond zijn opgerezen.
Dar
,4, zooeven spraken wij van zuur en zoet, en
echter gewaagden wij enkel van karrevrachten bedankingsbrieven en kaartjes van gelukwensching. Men
denke echter met dat wij opzettelijk over het zoete
uitweidden om des te beter over het zure te kunnen
zwijgen, hoegenaamd niet, wij hebben, even als alle
kunstcritici ondervonden, dat er geene rozen zonder
doornen, geene kunstenaars zonder grillen op dit zalig
wereldrond te vinden zijn.
Benevens de voor ons -zoo vleiende en, -- sta toe,
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— recht aangename felicitaties, waarvan hooger spraak
is, moeten wij ook, om den wine der waarheid, —
al valt dit dan ook min plezierig, — openlijk belijden,
een even groot pak brieven van verwensching, onvriendelijke visietkaartjes en honende missieven te hebben
ontvangen, vanwege al te kittelachtige volgelingen van
Rubens, die geergerd waren, toen wij hunne werken
in Beene zeer gunstige bewoordingen bespraken, of die
niet lijden konden, dat wij, bij het zien hunner schilderwerken, de spreuk van het Evangelic herhaalden :
(c Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren! »

KUNSTCRITICI.
Ja, elk spreekt over kunst en velen schrijven er over.
Elk meent kennis genoeg te bezitten om het werk
van eenen kunstenaar, die zich half flood beulde, om
toch iets te vervaardigen dat hem roem, en bovenal
center zou aanbrengen, te beknibbelen en of te breken.
De eerste recensent de gereedste, hij kenne dan
ook zooveel van vorm en kleur als eene koe van
vioolspelen en een blinde van licht en bruin, zal toch,
verscholen achter de waardigheid 0) welke zijn ambt
medebrengt, op doctoralen toon zijn oordeel vellen, en,
volgens hij goed of slecht geluimd is, een kunstwerk
tot in de wolken verheffen of het afbreken dat het
geen Naar schelen zal.
Kennis, in zake van kunst, is eene vereischte die
overbodig wordt geacht door het grootste getal der
gewone gazetkunstcritici. Deze brave lieden bezitten
een woordenboek, niet al te uitgebreid, waarin eenige
woorden voorkornen die gansch hunne bagage van picturale kennissen uitmaken. Men treft er onder andere
in aan : Stout geborsteld, fijn gepenseeld, files getoetst,
warm van toon, onberispelijk van vorm, bevallig als
samenstelling, en eenige andere geijkte uitdrukkingen,
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brevetees S. G. D. G. die ons voor den oogenblik
niet te binnen schieten en waarvan de opsomming, om
de waarheid te zeggen, maar droog en vervelend zou
wezen.
Wij bepalen ons dus met te bestatigen, dat zeer
veel dagbladcritici te lichtzinnig hunne -taak opnemen
en niet eens nadenken dat zij door een overbluffend
artikel oorzaak kunnen zijn, dat een kunstenaar, die het
sours niet al te vast heeft in den bol, en zeer hoog
oploopt met zijn eigen ik, zoo verwaand wordt, dat er
geen huffs meer te houden is met den kerel.

Andere kunstcritici lijden aan eene kwaal van gansch
verschillenden aard de vittersziekte. Al wat zij op
hunne baan ontmoeten, wordt stelselmatig afgebroken;
zelden, bijna nooit, weten zij iets goeds aan te stippen,
en menige jonge kunstenaar, aan wien een woordje
bemoediging oneindig veel goed zou doen, wordt het
mikpunt hunner bloedige schichten en zijgt eindelijk,
tot in 't diepste des harten gefolterd, ontzenuwd en
volkomen lusteloos voor zijnen schilderezel ten gronde
onder den uitroep : Wat moet ik beginnen ? mijne
toekomst is verbrijzeld.
Dat is de tweede soort kunstrechters, die met
eerst genoemde het koppel uitmaken, waaronder men
de meest oppervlakkige -en bijgevolg de onbevoegdste
mannen aantreft.

Er zijn nog drie andere soorten kunstrechters, waaronder men doorgaans heel beproefde mannen vindt. De
eersten dezer drie soorten laten zich medeslepen door
hunne voorliefde voor deze of gene manier van werken,
voor deze of gene tendenz of richting en, alhoewel
volkomen op de hoogte, om, met gezag, een onpartijdig
oordeel te vellen, hemelen zij onvoorwaardelijk op al
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vat tot de school behoort waaraan zii de voorkeur
geven en spreken den banvloek uit, tegen die kunstenaars
,die het durven bestaan eene andere richting te volgen
,dan die welke hun 't nauwst aan het hart ligt en die
2ij, am zoo te zeggen, vergoddelijken. De kunstenaar
Wiens werken zij ontleden, weze dan ook een k nap
artist, die aan het hoofd staat eener school, ofvvel,
,een knoeier, die schilderijen levert bij de maat of bij het
gewicht, dat laat dezen kunstcriticus onverschillig koud.
Hij breekt of zonder vaar of vrees. En waarom niet?
Denk eens : een kunstenaar durft eene richting volgen,
eene school aankleven waarvoor mijnheer de kunstcriticus
,geene de minste sympathie heeft! Wat grof bestaan,
't is ongepermitteerd, en daarom... : raf!
De ganzenpen wordt gesneden, een met gal geschreven oordeel verschijnt en wordt de wijde wereld
ingezonden.

De tweede soort bevoegde mannen is al zoo kinderachtig, zoo onverdragelijk, ja schadelijk zelfs, als de
onwetende, pedante, moedwillige afbreker — waarvan wij
,daar zooeven spraken, — die niets dan zijne onkunde
tot gids heeft, en die maar altijd, op goed valle het
uit, afbreekt om zich eenen schijn van bevoegdheid te
geven.
Deze criticus, waaraan wij thans eenige lijnen
wijden, is diegene die volkomen bevoegd mag heeten,
maar die zich, door bekrompene, kleingeestige drijfveeren
van politieken of persoonlijken aard, laat verblinden.
Wanneer zoo een criticus zich voor een kunstwerk
bevindt, dan zal hij eerst en vooraf, niet het werk
bekijken, maar den naam opzoeken van den maker, en
,dan onmiddellijk zijn gelieugen raadplegen en zich
afvragen : is de auteur wel een der onzen?
Behoort de man tot dezelfde gezindheid welke de
freer criticus is toegedaan, dan mag hij van geluk spreken,
want dan zal bepaald de beste stalen pen nog veel te
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slecht zijn voor het schrijven eener recensie die op de
vier hoeken der wereld zal gaan verkondigen dat een
tot nog tce onbekend genie zich heeft veropenbaard;
dat artist X. het, door aanhoudende studie reeds zoo
ver heeft gebracht, dat, binnen weinige jaren, zijn naam
aan de spits der moderne schilderschool zal prijken !
Volgt de kunstenaar integendeel eene gansch verschillende staatkundige richting, of zelfs, kleeft hij eenen
anderen godsdienst aan, dan moet de goede jongen het
maar weten : zijn werk, hoe verdienstelijk ook, wordt opeens
afzichtelijk ; de slechtste plaats tusschen de hanebalken,
is nog veel Le goed voor zulk broddelwerk ; hoe is het
Gods mogelijk, dat de heeren leden der aanvaardingsjury
de glazen van hunnen bril niet zuiverder hielden en
dergelijke kladschildering van de hand niet wezen? Immers,
de sul is nauwelijks in staat eene lijn recht te trekken
en hij heeft de pretentie te schilderen ! Hij worde
timmerman of kopersiager en steke het schilderen in
het dak, dan zal hij toch ten minste al die schoone
doeken niet kapot verwen ....
En zoo gaat de partijzieke kunstcriticus maar altijd
voort met volzinnen neer te krabben, die den kunstenaar hoogst schadelijk zijn voor zijne faam en tevens
zeer nadeelig voor zijnen porte-monnaie.
De partijzieke kunstcritici zijn in onze dagen schadelijke lieden ; gelukkig echter dat hun doodende invloed
meest altijd wordt tegengewerkt, en veelal gedood, door
andere kunstcritici, die juist niet denken gelijk zij,
en die, op hunne beurt, uit partijbelang, den miskenden, den verongelijkten, laat staan, den -beleedigden
kunstenaar, vergoeden voor al het hartzeer en het zieleleed
welke hem ten onrechte worden aangedaan.

Nu blijft er ons nog een woordje te zeggen over
de derde soort bevoegde kunstcritici.
Deze bestaat uit kunstkenners die onpartijdig, zon-
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der politieke bekommernissen of persoonlijke vooringenornenheid, ronduit hun gedacht vooruitzetten en onbewimpeld, de minste overdrijving vermijdende, hunne
meening zeggen over onverschillig welk werk dat aan
hun oordeel wordt onderworpen.
Deze soort van kunstcritici laat dan ook nooit in
zijne oordeelvellingen den minsten schijn van voorkeur
voor deze of gene school of tendenz doorstralen.
Uitgaande van het princiep dat alle vakken, alle
scholen, alle richtingen der schilderkunst, meesters van
groot talent hebben opgeleverd, onthouden zij zich van
alle stelselmatige afkeuring dezer of gener school, en
plaatsen zij zich, onverschillig welk werk zij bespreken,
op hetzelfde standpunt waarop de kunstenaar zich beyond, Coen hij zijn werk schiep.
De echte criticus zegt, en schrijft daarenboven onbewimpeld de waarheid ; hij prijst en looft waar kunde en
talent uitblinken ; hij laakt, beknibbelt en keurt af, wat
slecht, verkeerd of gebrekkig is, en moedigt aan wanneer hij bemerkt dat er iets goeds in het werk steekt,
doch, hij is ook onmeédoogend streng jegens verstokte
broddelaars, die reeds honderdmaal gehoord hebben dat
zij nooit iets zullen afwerken dat wat gelijkt, en die,
alhoewel soms zelf hunner onkunde bewust, toch nog
altijd koppig volharden in het smeren van kostelijke
kleuren op niet min kostelijke doeken.
kortom, echte, d. de rechtzinnige, degelijke
kunstcriticus is onverbiddelijk rechtvaardig voor eenieder
en in alle omstandigheden.
Ziedaar de beeltenis van den kunstkenner of kunstbeoordeelaar, zooals men er, ongelukkiglijk, maar zelden
aantreft, maar die, hoe klein bun getal ook zijn moge,
toch altijd vast en zeker oneindig meer voordeel doers
aan de kunstenaars dan de vijf voorgaande soorten
kunstcritici, wier beeltenis wij, daar zooeven, hebben
gepoogd weer to geven.
Thans kent gij, waarde lezers, de mannen die
veelal het lot der kunstenaars in handen hebben ; van
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wie het soms afhangt, dat een kunstenaar groot worde
of verstikke bij de eerste opborreling van zijn ontluikendtalent.
Nu blijft er nog te spreken over de schilders en
de schilderkunst zelve, maar wel voornamelijk over de
verschillende scholen, richtingen of tendenzen Welke
men er in aantreft.
Beurtelings zullen wij spreken over Idealisten,
Classieken, Romantieken, Naturalisten, Realisten, Impressionisten en Intentionnisten, en u al meedeelen wat
wij over deze verschillige strekkingen in de schilderkunst, weten te vertellen.
Om de zaken klaarder en duidelijker te maken,
ziullen wij, bij de beschrijving en bespreking van elke school
eene plaat voegen , vervaardigd naar eene schilderij die
tot de school behoort welke in het kapittel beproken wordt..
In ons eerstvolgend praatje, gaan wij voort met de
schilders en de schilderkunst, om later over de verschillige scholen uit te weiden.
Gent.

KAREL LYBAERT, iste.

MULTATULL
(Vervolg van lt. 208.1

ULTATULI boeit niet enkel door de oorspronkelijk-

heid, ik zeg bijna de excentriciteit en de zonderlingheid in denkbeelden en in opvatting, maar ook
door zijnen eigenaardigen, levendigen en krachtigen vorm.
Le style c'est thomme; ook vinden wij in dien scherpen,
puntigen, opgewekten, hortenden, bijtenden en gedrongen
trant, den geprikkelden, gesaarden, dweependen en onvriendelijken man, die met gejaagdheid steekt en kerft op alles
wat zijne princiepen in den weg komt treden. Zijne
pen schijnt een priem te zijn, want in zijne ironic is
iedere volzin puntig als een dolk. Nochtans is zijn stijl
duidelijk en vloeiend en meer genietbaar, voor ons Vla.mingen, dan die langgerekte, stijve, plechtige en ingewikkelde Gerrnaansche perioden van sommige Nederlanders, waarvan het langwijlig proza met ceremonieachtige
lubben of manchetten om de poisen schijnt geschreven
te zijn, en die, naar mijn bescheiden oordeel, eerder de
taal ontsieren dan luister bijzetten.
Nochtans het harte vol en in onderbroken gisting, het
brein in werking en gestadige opborrehng, raakt hij duizend denkbeelden te zamen aan, en beheerd en beheerscht
door een opslorpend, bovendrijvend en overweldigend
gedacht, une icide maitresse, une iclje fixe, komt hij
tevens altijd op zijn levensthema terug Z66 steeds geneigd
een stokpaardje te berijden, vervalt hij ook aleens in
langdradig en fleemend gespin, dat zijn verhaalontzenuwt,
en met zijne talrijke vreemde uitweidingen en zijne
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raadselachtige spitsvondigheid vermoeit en verveelt hip
weleens menige lezers.
Hij speelt met de taal, hij is bedeeld met een
ongewone zeggingskracht ; zijn spreken is gekruid met
pikante gezegden, met zijn gevleugeld woord schetst hij
in eenen trek gansch eenen toestand. Hij heeft spraakvaardigheid en keurigheid van uitdrukking ; een woordje
voor of na en hij nuanceert u de fijnste schakeeringen
in beteekenis. De onbeduidendheid van een constitutioneelen koning valt verachtend van zijne lippen in
beministerden koning.
St:,1 en taal zijn zwierig, krachtig en keurig, doch
gebrek der hoedanigheid, slaan zij sours te veel over tot
overspanning en ook wel tot platheid, onkieschheid en
trivialiteit. Doorgaans zijn zij meesterlijk, doch daarom
niet onvoorwaardelijk tot navOlging aan te bevelen. Licht
afgaande schietgeweren of scherp geslepen krissen passen
in Beene onervaren handers.
Redenaar is hij in den volsten zin des woords :
grootsch, statig en gebiedend in gebaren ; woordenrijk,
figuurlijk en dichterlijk in taal en denkbeeld; juist in
karakteristiek, in toon en in intonatie. Hij is cordaat,
driftig, gedrongen en voortvareiid in zijne politieke
redevoeringen die, in brio voorgedragen, met eenen reuk
van buskruit zekere wilde woestheid uitwasemen. Hij
is gevoelvol, smeltend en sleept merle aan zi)den banden,
in zijne aanspraken van letterkundigen of min voorvechtenden acrd. Zijn redo ' aan Radhen Adhipatti en
de hoofden van Lebak is een juweeltje in dat vak ; hij
stort er gansch zijne ziel in uit, en met lokale kleuren,
met ongedwongen natuurlijkheid, die toch den stempel
zijner zonderlinge eigendommelijkheid draagt, schildert
hij 'met schrandere omzichtigheid den benarden en
hachelijken toestand, en wijst hij met donzen en expressief
penseel op de wederzijdsche plichten der inlandsche en
uitlandsche ambtenaars.
Poeet is hij steeds in proza en in, verzen, doch
inzonderheid in zijne gedichten, waarin hij gansch den
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schat van zijn frisch en kleurenrijk pale ten toon mag
spreiden. Hij is van die gebenedijden, die de taal
verstaan der schepping en kunnen lezen op de bladeren
der bloernen, de wolken van het zwerk en de naakte
rotsen van het steil gebergte. Het keurslijf van rythme,
van maat en van rijm misvormen zijne phrase niet,
en zijne taal en volzinnen blijven er los, slank en buigzaam gelijk in ongebonden stijl. Midden van den
poeziezwangerigen luchtkring van het Oosten, nlidden
van eene suggestieve, majestatische en grootheidsademende atmosfeer, op den top, op de kruin van het Salahgebergte in het Preangerregentschap, beitelde hij het
gedacht van het aanzijn der Godheid in de hiervolgende
biblieke ontboezeming. Deze heerlijke bijbelsche uitstorting dagteekent van zijne eerste jeugd, eer hij door
zelfvergoding de ware Godheid verloochend had. Heilloos
voor hem en voor de letteren mag het genoemd worden
dat hij dien verheven aanleg grootendeels geknakt heeft
door buitensporigen en kolossalen hoogmoed.
't Is zoeter hier zijn Maker luid to loven...
't Gebed klinkt schoon langs berg- en heuvelrij...
Veel meer dan ginds rijst hier het hart naar boven :
Men is zijn God op bergen meer nabij 1
Hier schiep 1-lij zelf altaar en tempelkoren,
Nog door geen tree van 's menschen voet ontwijd,
Hier doet hij zich in 't raat i lend onweer hooren...
En rollend roept zijn Bonder : M jesteit I

In levensbeschouwing is Multatuli hetgeen men
noemt humaan, in godsdienstleer positivist, en zijn
Gebed van den onwetende is ongelukkiglijk een bange,
vertwijfelende en goddelooze vloek.
Op staatkundig en maatschappelijk gebied, gevoed
door Mevrouw Becher Stowe's Negerhut en Tourguenef's intuitieve nihilistische Jachtverhalen van een Russisch Edelman, mag hij een revolutionnaire droomer,
ten kateder- of kamersocialist genoemd worden, de
onvrijwillige voorganger misschien van Domela Nieuwen-
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huys. Hij staat tegenover het hedendaagsche Nederlandsch
socialisme zooals Louis Blanc met zijne afgetrokken en
speculatieve stelsels tot het Parijzisch communisme. Het
is het socialisme in de kindsheid, de pop van den huidigen vlinder ; hij is wellicht, en ondanks zich, de theorist der leerling.

De moderne radicale richting hemelt hem op zonder
eenig voorbehoud, en begroet in hen met vooringenomenheid de ideale volmaaktheid. Nihit pelfectum...
qui trop prouve... en dit overdreven lyrisme is eerder
een wissel getrokken op den vrijdenker, op den rationalist.
Geene, vergoding... zijne letterstar blinkt schitterend
genoeg dan dat het noodig zij ze aan de zon te vergelijken ; zij schiet stralen genoeg om te vreezen dat de
critiek er wolken voor zou schuiven, ze benevelen of
ze doen ta nen. Zij is pinkelend en tintelend genoeg om
er door overdreven loftuiging geen meerderen luister te
moeten op polijsten, en zal nog voldoende het waas
der schaduwzijde doordringen, om te kunnen fonkelen
als een diamant van het helderste water.
Zonder zijnen i oem in iets te kort te willen doen,
meen ik ook dat het gezegde waar is : « zelfs hadden
de Muzen hem met geen buitengewoon talent gezegend,
toch had zijn boek (Havelaar) weerklank gevonden ».
Ja, de stof van zijn onderwerp en verder zijn zonderling, dweepend en soms paradoxaal karakter zijn als
groote factoren voor zijne vermaardheid dienstig geweest.
Stellig hebben zij veel bijgedragen om hem naam en
faam te doen verwerven.
Ongelijk aan zich zelven, onstandvastig en zonder
maat, volgeling van Heine in scepticisme, opgeschroefde
fantast, het hart vol bitterheid, verraadt hij eenen
verstoorden en ontstemden aard, waarvan zijn aangenomen naam de typieke weerspiegeling is. Hij verachtte
zijn publiek en, in zi j n tergenden trots, noodigde hij
het uit om ein&lijk mensch te worden!!
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Het volgend citaat uit de Ideen mag als een echt
en gelijkend portret aanzien worden ;
(( Ik hoop niet Lang te leven, schrijft hij, schoon
ik nog veel te doen heb, maar hoef waarachtig van
« 't banquet de la vie » niet op te staan uit schaamte
dat ik te veel genoot en te weinig bijdroeg. » (Idea IV)
Inzonderheid in de eerste tijden zijner letterloopbaan, bereden door het gedacht dat hij de apostel was
van een denkbeeld, dat hij, zooals Mozes in de wieg
gelegd was om den Israeliet uit de slavernij te helpen,
dat hij het daglicht ontvangen had om de redder te zijn
van den Javaan, dweepte hij met hetgeen hij zijne
zending waande. Roemde men hem de verdienste van
zijnen roman, zonder eerst en vooral, en voornamelijk,
op de strekking van zijn werk te drukken, zijne heweeglijke en bleeke gelaatstrekken verfden zich met het
rood der gramschap, dat ook de verf , der schuchterheid
en schuldeloosheid is, en de verontwaardiging op het
gezicht, verweerde hij zich wrevelig en in wandrochtelijken vorm, van bij noch van verre, tot het korps
der nuttelooze beoefenaars van bellettrie te behooren,
welke het schoone om het schoone beoefenen en uit
louter liefhebberij. Hij Wilde de ijveraar zijn van een
idee en anders niet.
Wars van schrijven en vijand van mooischrijveritj,
zoo gaf hij zich toch uit, schreef hij slechts voor
brood. Nooit vijlde, lijmde, hamerde of polijstte hij, en
eens de pistool des noods van zijne borst, zoohaast hij
lets in zijne rcielk te brokken had, legde hij om zoo
te zeggen de pennen seder. Ergens zegde hij geen
onderscheid te willen maken tusschen goede of slechte
verzen. Zijne gewrochten mochten geen kunstwerk zijn,
maar natuurvoortbrengsels.
Onbegrepen profeet, miskende Messias van Insulinde, geilldmineerde ziener en Don QuichOtte, zooals
hij zich zelf in eene vlaag van bitteren dock klaarzienden spot eens bestempelde, gebeurde het hem, om
prijs met den potsierlijken hold van Cervantes, met
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gevelde lans tegen schimmen, opene deuren en molenzeilen op te schermen. Door verkeerd begrip van
toestanden, door het aannemen als geldige munt van
zijne _hersenschimmen, en schuld aan zijne persoonlijke
eenzijdige fantastische wereldbeschouwing, stormde hij
zich soms deerlijk het spoor bijster, en liep zich kneuzingen en verwondingen langs het hobbelig en bramerig
pad van zijn levensodyssee. Zoo vergalde de alsem
nog in zijn binnenste, en zoo trok hij den muur zijner
zedelijke en stoffelijke afzondering hooger en hooger,
en door « selfcontemplation » verviel hij dikwerf in
hetgeen zijn atheistische geestverwant Van Vloten zeker
niet geheel zonder rede om trent hem geschreven
heeft : « grooth,lidswaanzin en behaagzieke geniale zelfvertroeteling. »
Wat mij het meest in hem aanstoot geeft, is juist
die ijdele zelfzoekerigheid, die eigen loftuiterij, dat
fakirachtig navelbekijken, en hetgeen ik zal heeten zijne
pose. Hij poseert te veel en zooals hij in Havelaar,
die 'zijne autobiographie moet zijn, zijne Tine doet
optreden als hem volmaakt verstaande, en in eene
soort van a fgodisterij voor zijn verstand en zijne
begaafdheid, schijnt hij, op straf van verguizing, van,
alleman diezelfde bewondering, als een schatplichtige
en verschuldigde tol te willen vergen en afpersen.
Omnia pro adulatione .. I

Hij is te veel subjectief, zijne persoonlijkheid treedt
te veel op het voorplan, hij schept voldoening in eigen
bewierooking. Hij beklimt en herbeklimt met zichtbaar
behagen zijnen calvarieberg en peistert met zekere
nuchtere, kinderachtige en kinderlijke zelfvoldoening
op de verschillige station van zijnen waren of ingebeelden lijdensweg. Hij getuigt het zelf van Havelaar,
hij was naief bij veel scherpte. In een woord, hij geeft
zich als een martelaar uit, hij voedt zijne ziekelijke
stemming en hij koketteert met zijn gevoel.
In zijne pose mag hij ook de evenknie genoemd
worden van Hugo, en is hij minder brutaal en cyniek
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in zijne eigene apotheose dan de schrijver van Les
,quatre vents de l'Esprit, hij onderhoudt het langer, en
stelt zich, gedurende geheel zijne ioopbaan. ter verheerlijking aan het voetlicht van zijnen levensschouwburg. Met
denzelfden hoogmoed bedeeld als de onsterfelijke zanger
der Orientales, en even onverdraagzaam en kittelachtig als hij, zou hij zoowel als deze de stem zijner
bedillers vergeleken hebben aan het gebalk van eenen
ezel.
Misschien zijn er onder u die hem op het
Nederlandsch congres te Gent, in 1867, zien verschijnen hebben. Uitgedoscht en fashionable als eene
prent van den journal des maitres-tailleurs, was hij
ver van den gehavenden Sjaalman. In bleek nankin
nam men hem eerder voor eenen meester es-arts
in de edele kunst van Terpsischore; hij hunkerde
naar lof en uit zijn bleek gelaat sprak het heim wee
van de praalzucht. Sommige artisten leggen hunne
pose in lange en golvende haarlokken, anderen in
eenen opmerkelijk grooten, waaienden halsdoek hij,
hij zocht de aandacht op zich te trekken door de gezochtheid van zijn in het oog vallend costuum. Zekerlijk
beneemt die pedante en kleingeestige verkeerdheid niets
aan het genie en het artistisch gevoel, doch het zijn beuzelingen die misstaan en den sleutel geven van aard en
van karakter.
Zijn Havelaar, welken hij wil doen doorgaan uitsluitelijk als een proces op levee en dood tegen de uitbuitingszucht van Holland, zonder eenige nevenbedoeling
of nevenbetrachting op schoonheidszin, levert in zijne
voortreffelijke kunstigheid nog het bewijs van die aanstootende pose. Doelde hij op geene litterarische waarde,
op geene « penseelgemanierdheid » om zijne eigene
bewoording te gebruiken, schaafde nosh poetste hij
ooit op, zijn gewrocht ware enkel een bloot pleidooi
geweest, een verontwaardigd en wrekend requisitoire. Doch
met zijne artistieke inkleeding, zijne goed getypeerde
karakters, zijn boeienden verhalenden trant, zijne roe-
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rende tusschenepisoden, zijne treffende geest- en bloemrijke uitweidingen, zijne gemoedelijke keuvelarijen met
den controleur Verbrugge en den luitenant Duclari ,
zijne eenvoudige huiselijke tafereelen met vrouw en
kind, de leidzame Tine en den levenslustigen Max, die,
als ware hij dozes baboe, op zijne knie6n en schouders
dartelt, en eindelijk zijne duizend onovertroffen natuurlijke schoonheden en ongekunstelde kunstgrepen, is zijn
gewrocht alles behalve eene droge pleitrede met cijfers,
zaken en feiten , het is meer dan dat, meer dan een e
welsprekende en wraakeischende beschuldigingsakte, het
is tevens een flunk letterkundig meesterwerk van het besteen verdienstelijkste allooi.
Mijns dunkens heeft Multatuli zich overleefd. Ik
bedoel niet alleenlijk zijne laatste jaren in betrekkelijke werkeloosheid doorgebracht, — want hij heeft geenenieuwe schepping in het leven meer geroepen, — maar
insgelijks zijne schriften na den Havelaar verschenen,
en in devvelke hij stellig ietwat van zijn machtig talent
verloochend heeft. Hij overleefde zich van dan af, en
zijn eersteling was zijn zwanenzang. Dat werk had
hij geleefd en er gansch zijne ziel in uitgestort.

Bevoorrecht troetelkind en gunsteling van moeder
Natuur, heeft hij, wel is waar, zijne milde en kostelijke
gaven in ongebruik niet laten verroesten, verstijven noch
opdrogen, maar jammer genoeg, hij heeft zijn machtig,
krachtig en prachtig talent te vel verbeuzeld en versnipperd
aan zelfopvijzeling, en ongelukkiglijk ook verpand en roekeloos verkracht aan vooroordeel, goddeloosheid en vrijdenkerij. Hij blijft aansprakelijk voor hetgeen hij ons,
niet leverde, te wijten aan het verwoesten van zijn bijna
ongeevenaarden aanleg, en het onderdrukken van zijnen
ingeboren zielenadel. Zonderlingheid der bestemming ;
zijn meesterwerk, dat de dageraad moest zijn van een
helder en lichtend leven, was voor hem de struikelsteen,
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van zijnen val en de oorzaak van zijn ziels- en lichaamslijden !
Heeft hij geene se-mol gevormd, heeft hij geene
discipelen die zijne sporen drukken, dat it ,'lngt min of
van zijn genre dan van de zonderlingheid,';' waarin zijn
vernuft zich omhulde en openbaarde. Volgers hebben
screed met zijn princiep ; joist die eigenaardigheid die
buiten de gewone gangen haren weg baande, maakt er
eenen man van sui generis, eene up haar eigen staande
figuur, eene persoonlijkheid Welke de vergetelheid zoo'
vroeg onder haar maaiend zeisen niet zal sloopen. Hij
was een zeldzaarn menschen-exemplaar, een natuurverschijnsel en dus ongeschikt tot navolging. Oorspronkelijkheid in worm en in gedacnt blijft zijn hoofdkenmerk.
Als mensch verdient hij, in de Havelaarszaak, de
dankbaarheid der beschaving en der menschheid ; hij
heeft geijverd, gestreden en zich zelven geofferd voor
eene heilige zaak'. Hij heeft barmhartigheid en recht
gevraagd voor den uitgezogen Javanees, en heft zijne
poging zich den kop ingebeukt en verpletterd op den
granieten muur der ikzucht en de loome roerloosheid
van den bestuurlijken slenter, hij heeft niettemin eene
goede daad verricht. Ook als later de Maleier en de Javaan,
als het Oost-Indische yolk, .ik zou bijna vee moeten
omdat het evenals zijne buffels in het juk gespanzeggen,
nen is met het gareel op de schoften, als Insulinde,
zeg ik, door mishandeling tot opstand gedwongen en
« het sarren eindelijk moe », op het geluid zijner gongs
en gamlangs, onder het geleide zijner Datoes, Djashas
en andere inlandsche hoofden, uit zijne negries en kampongs, zijne dorpen en rijstvelden zal opgetrommeld en
opgebazuind worden, en dat • het met zijne scherpe en gewette sewahs en zijne kromme vlijmende krambiefs de
Nederlandsche vlag in flarden van de Hollandsche kratons zal neergestormd en neergebonsd hebben en den laatsten mantrie of Europeeschen gezagvoerder weggemoord, —
dan zal het stijfhartige moederland van zijne kroon beroofd
en uit zijn eigen goudmijn verjaagd, in rouw betreuren,
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de stern niet aanhoord te hebben van den begeesterden
en protetischen apostel van den Aziatischen Archipel.
Karakter, edelmoedigheid en rechtschapenheid kunnen
hem evenmin ontzegd worden. Eens in een theater diende
hij eenen kaakslag toe aan iemand, die eene moeder
beleedigde in aanzijn van haar kind. Had hij onwetens
iemand onverdiend aangevallen of gekwetst, hij was
groot en loyaal genoeg om schuld te bekennen. Belangloos
en onbekend met winstberekening en jacht op officieele
eer, heeft hij steeds geweigerd met zijne beginselen te
onderhandelen, dan zelfs wanneer hij honger leed.
Heeft hij veel geleden, hij heeft ook veel bemind,
en daarom ook zal het nageslacht hem de slapen spannen
en de kruine kronen met palmen en lauweren van
wederliefde.

Geven wij nu ten slotte de genese en de synthese van
den man : hij was een geniale begaafdheid door edele
verontwaardiging tot goed schrijver gezalfd ; bloedend la ngs
den weg neergevallen in zijnen' strijd tusschen egolsme en
generositeit, etterde en verzuurde zijne gekwetste ziel ;
opgeschroefd door letterkundigen bijval , zwol zijn
natieve hoogmoed ; door de werking dezer twee gevoelens, tegenvoeters de eene aan de andere, nederlaag
en victorie, schipbreuk in zijne kruisvaart en fortuin
in de letteren, sloeg hij over in verwaandheid en
in menschenschuwende misantropie . Zijne zedelijke
afzondering deed hem meermalen ontriggelen van de
leisporen der gezonde rede, zoo ver, dat hij zich zelven
een soort van eeredienst bewees, zich in zijnen overmoed wierookwalmen brandde en een altaar aan zijn
eigen « ik » in zijn binnenste optimmerde.
Om hem te schetsen in twee woorden, zeggen wij
dat hij een vernuft was, doch een vernuft buiten zijn
lood door gebrek aan evenwicht ; een groot en opmerkelijk verstand, doch niet altijd . gekruid en getoomd
door gezond verstand.
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Men heeft van hem gezegd dat hij een kompas was
waarvan de naald, alhoewel los en verdraaid, toch, door
bare natuurlijke deugdelijkheid, onweerstaanbaar den Pool
opzocht.
Hij was waanzinnig zooals Newton, die ondanks
zijn groat geestesvermogen niet begrijpen kon,. dat daar,
waar groote katten door eene opening konden, kleine er
insgelijks door konden kruipen hij was waanzinnig zooals
Pascal, die steeds eenen stoel nevens zich moest hebben
om hem te beletten in eenen denkbeeldigen afgrond te
storten. Zooals ' meer andere groote geesten was hij
geniaal en waanzinnig.
Het menschelijk verstand is geen opklimmende en
afdalende ladder, het is een gesloten cirkel zonder einde
noch begin. De waanzin grenst er aan het genie, en
Multatuli, in zijne zwerende tegenstrijdigheden, zet de
proef op de som van het gezegde van ik weet niet meer
welken Franschen wijsgeer : les plus grands elans du
genie partirent parfois des bordes de la folie.
Nu, wat er ook van zij, en wat wij tegen hem ook
in te brengen hebben betrekkelijk zijne strekking en zijne
in het oog vallende gebreken, kunnen wij hem toch
als letterbeoefenaar en ook in zekeren zin, als mensch
onze bewondering en onze genegenheid niet onthouden,
want zooals wij gezien hebben, was hij eene individualiteit, een karakter, in den grond eene milde en brave
ziel, een verdienstelijke schrijver en een geniale geest. (1)
A. SIFFER.
( 1) Volgens de studie van D r Swart Abrahamsz « Eene zicktegeschiedenis » zou hij aan neuropathie geleden hebben. Dat hij
door zijne zenuwoverspanning cen irresponsable of een ontoerekenbare zou geweest zijn wordt algemeen verworpen als bakerspraatjes, alsmeole de aantijging tegen zijne eerlijkheid, als zou hij
in de archief zijner voorgangers de stof geput hebben voor zijne
edele dad en gander aan de tropen. Hetzelfde geldt aangaande de
beschuldiging als hadde hij zich gesloopt naar ziel en licha am
onder den verdierlijkencen invloed van wijntje en trijntje
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(Vervolg van blT. 174.)
IET iedereen is geschikt of bekwaam om schrijver
te zijn.
Wat is een schrij'ver?... Hoort hoe P. Longhaye spreekt : « Une intelligence qui rayonne sur une intelligence, une imagination qui se reflête dans une autre,
une volonte sensible qui fait vibrer un cotur a l'unisson? C'est tout cela ensemble, c'est l'homme tout entier
pour agir sur l'homme tout entier. » (1) In andere
woorden, het is te zamen een verstand, een hert, eene
verbeelding die op eens anders verstand, hert en verbeelding werken.
En hoe daar op gewerkt? Op het verstand, door
ware gedachten, om het te. overtuigen ; op het hert,
door edele gevoelens, om het te bewegen ; op de verbeelding, door schitterende beelden, om ze te treffen.
Voelt gij in u den vereischten schat van ware gedachten, van edele gevoelens en schitterende beelden ?
Hebt gij het helder verstand, het gevoelig hert en de
levendige verbeelding die daartoe noodig zijn?...
Misschien zult gij vragen : Moet ik die begaafdheid

(i) Theorie des belles-lettres, bl. g.
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natuurlijk hebben?... Kan ik die ook niet door studie
en oefening aanwerven?
L. Veuillot zegt ievers : L'art decrire est un don
du ciel ou une conquéte; ik zette liever et in de plaats
van ou : de kunst van schrijven is eene hemelsche gave
en eene verovering. De ondervinding, ook in onze Vlaamsche letterkunde, heeft geleerd dat er, in het perk der
kunstenaars, geene schoone plaatsen te winnen zijn noch
door hen die, rijk begaafd, deugdelijke studie verwaarloosden, noch door hen die zich neerstig oefenden maar
weinig bedeeld waren. De gave moet er zijn, de studie
en de oefening ook. Gave en eigen moeite staan tot
malkander gelijk stot en bewerking : diamant onbewerkt blijft dof, en een kei, al wierde hij nog zoolang
gewreven en geslepen, zal nooit schitteren.
Ik ken u en neem geerne aan dat God u alles
gaf wat er noodig is om schrijver. te worden. U behoort
de taak die begaafdheden te oefenen, uit te breiden en
te volmaken.
Hoe dat?
I. — 1k wenschte wel te weten of gij een liefhebber
der wiskunde zijt. Oefent er u in, zoo gij er eenigen
lust toe gevoelt. Veel jongelingen zijn bier deerlijk mis :
al wat op cijferen betrekking heeft, zoo meenen zij, is
schadelijk bijzonder voor de verbeelding, het maakt ze
dor en droog; de wiskunde beoefenen en goed schrijven
schijnen bun zoo strijdig te zijn als dag en nacht. Ziet
naar Pascal : hij was een wiskundige en schreef gelijk
weinigen het kunnen. Ik neem aan dat de studie der
wiskunde eenzijdig is en dat een gedurige cijferaar nooit
schrijver worden zal. Maar dient het vak veroordeeld
omdat het, bij overdaad, slechte gevolgen heeft ?.. Veroordeelt dap ook ons bier, omdat het, in te groote
hoeveelheid genomen, u dronken maakt. Neen, neen i
De wiskunde, op bepaalde tijden beoefend, laat aan hert
en verbeelding vuur en leven, en scherpt ondertusschen
de rede, leert het juiste woord bezigen, de dracht van
ieder woord wegen, en geeft aan den geest vastheid
en helder doorzicht.
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Hetzelfde dient met nog meer reden gezeid van de
wijsbegeerte. Studeert bij voorkeur de wijsgeerige verhandelingen nopens letterkundige vragen, gelijk, onder
andere, over het ware, het goede en het schoone. De
letterkunde is niet, gelijk sommige traites de litterature
het doen gelooven, een verwarde hoop willekeurige
regels ; o ! zij is een wonder samenhangend geheel dat
gansch, tot in zijne minste deelen, zijnen waarom heeft
en volmaakt overeenstemt met de natuur van den mensch,
tot wien zij gericht is.
Uitnemend nuttig ook is de geschiedenis, waar
wij straks nog over spreken zullen. Het en geldt Kier
juist niet, veel dagteekeningen in het geheugen te prenten
en met afzonderlijke gebeurtenissen kennis te makers;
gij moet trachten zelfs van malkander verwijderdefeiten te verbinden, en opzoeken hoe ieder ontstond
en wat ieder voortbracht.
Verspilt uwen kostelijken tijd niet aan losse en
lichte schriften. Wat gij er in zoeket, 't zij gedachten,
't zij tadl, het en is er niet te vinden. Hecht u vast
aan onze beste redenaars en eerste dichters : daar
hebt gij versterkenden kost. Onderzoekt, doorgrondt
hunne gedachten, spoort het verband op dat er tusschen
bestaat, en laat nooit na ieder hunner bladzi)den, ten
minste in den geest, te ontleden, zelfs dan als zij u
tot weenens toe bewegen of u in verrukking wegvoeren.
II. — La Bruy-ere zegt : « Celui-lei est bon, qui
fait du bien aux autres; s'il souffre pour le bien
qu'il fait, it est três bon; s'il souffre de ceux a qui
it a fait ce bien, it a une si grande bonte qu'elle ne
peut etre augmentee que dans- le cas oit ses souffrances'
viendraient a croltre; et s'il en meurt, sa vertu ne
saurait alley plus loin : elle est heroique, elle est
a En De Bonald : Le plus extreme malheur
par,
qu'il soit donne a l'hommc de souf rir, joint a une
innocence, d une bienjaisance et a une grandeur
infinies, serait le beau moral dans un degre infini,
et qui passerait de bien loin tout ce que notre esprit
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peut concevoir de beaute morale : et s'il existait une
doctrine qui personnifiat ce beau moral, je veux dire,
qui le montrat present et reel dans une personne,
cette doctrine offrirait aux hommes le type méme du
beau moral ou du bon. Wij, Christenen, wij hebben
lien persoon, den Zaligmaker. 't Verwondere u dan niet
als ik u zeg om het herte op te leiden, is de overwegmg - van Jezus' leven het krachtigste en volmaakste
middel. Beschouwt, als ware Christene, het werk, bijzonderlijk het lijden van den goddelijken Verlosser, daar
leert gij God kennen, enkel liefde; daar leert gij den
mensch achten, voorvverp van Gods oneindige liefde;
daar leert gij God beminnen, Hem die Zich zelven
voor u ten beste gaf; daar leert gij den mensch beminnen, hem voor wien de Zaligmaker stierf.
Dan, het herte van den mensch te leeren kennen
zi) uwe gestadige bezigheid. Zeker, daartoe is het voordeelig met opmerkzame oog den Mandel en wandel van
den naaste gade te slaan, zijne driften met hun woelen
en werken te volgen; maar zaliger en leerzamer nog is
het, zijn eigen hert te doorgronden. « Hert des menschen is een afgrond, » eene zee. Gij zijt nog jong en
toch, als gij aandachtig vv.:tart, hebt gij die zee reeds
hooren en voelen ruischen en zwellen en stormen.
Legt er u op toe om ze in hare minste beweging en
rimpeling gade te slaan en spitst gedurig uwe ooren
om elke foot van haar lied op te vangen, haar lied,
« het roerendste lied van al », volgens Dr. Claeys,
..... een bede en klacht van loden,
Een harp van liefde, een ruischend vreugdgeschal,
Een storm van drift, een hi eet van hooge strijden...
En, hoe dieper gij uw eigen herte zult onderzocht
hebben, hoe gemakkelijker gij de ziel van de anderen
peilen zult. Dat sommige schrijvers zoo innig bewegen,
dat hebben zij te danken, meen ik, aan de oplettende
beschouwing, aan de grondige kennis van hun eigen
hert. ten mensch Kier vertegenwoordigt er duizenden.
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Als bijkomende middels teller ook de geschiedenis
en het lezen van schrijvers. De geschiedenis toont u
wat de driften in het verleden bewerkten op vorst en
terwijl de schrijvers, vooral de tooneeldichters, u,
bij het onderzoeken hunner helden, de gelegenheid verschaffen van u de kennis, die zij van 's menschen herte
hadden, eenigszins eigen te maken.
III. - Om de verbeelding op te wekken, kunt gij
boeksen lezen die in versierden stijl geschreven zijn; dock
liefst zie ik u rijk in beelden die gij, met aan anderen
ontleendet, maar door eigen opmerkzaamheid vondt.
Schept uw dagelijksch genoegen in de wijde natuur te
beschouwen en ie onderzoeken, — niet als nieuwsgierige,
niet als natuurkundige, maar als bewonderende vriend.
De natuur NNeze u een boek waar God, op ieder bladzijde, zijnen naam of een deel van de geschiedenis der
onstoffelijke wereld geschreven heeft hecht belang aan
het kleinste kruideken en het minste dierken, beschouwt
,die met liefde en raadt het verband dat er tusschen
hen en het onzichtbare bestaat, spelt het woord dat de
Schepper op of door hen schreef. Laat anderen zeggen
dat gij droomt gij denkt, mediteert.

Non omnza possumus omnes. leder kan geen schrijver
worden; ieder ook, die er toe bekwaam is, kan niet
altijd met welgelukken alle yak der letterkunde beoefenen.
Wijd strekt het gebied der letterkunde : zij bevat al
wat in, aan, rond, boven en onder den mensch is.
Heel dat uagestrekte - veld in al zijne deelen weerdig
:bewerken, Is haast onrnogelijk. De meeste der schrijvers
bepaalden hunnen arbeid, zij kozen eenen akker uit
- zij deden wel.
dien zij zouden bebouwen,
lk raad u aan hen na te volgen.
Wat deel der letterkunde gaat gij beoefenen?.....
'Onderzoekt uw eigen om te weten waar gij u meest
toe genegen voelt : bijzondere lust tot een vak is dik-
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wijls eene soort van roep en veraangenaamt, vergemakkelijkt het werk. Geeft uwe eerste proeven aan een
waren, bekwamen vriend te lezen en, vindt hij in u de
vereischte geschiktheid, dan kunt gij, zonder aarzelen,
,op den ingeslagen weg voortgaan.
Ik kan enkel u wat op de baan zetten.
Wilt gij redenaar vvorden?... De macht des redenaars is de grootste onder alle : hij beschikt over de
natuurlijke taal die, wel gebruikt, zoo licht den toehoorder medesleept en verrukt. Verwonderd heb ik dikwijls, in voordrachten die ik bijwoonde, de geestdrift,
de siddering opgemerkt die de spreker bij zijne aanhoorders ontstaan deed. En ik dacht : Hoe spijtig dat
niet meer vurige jonge herten zich op de vvelsprekendheid toeleggen ! Hoe spijtig dat sommige afdeelingen
van het Davidsfonds zoo weinig zulke vergaderingen
beleggen waar het yolk, geleerd en ongeleerd, over zijne
plichten en rechten spreken hoort, en waar iedereen
uitkomt met een edel gevoel te meer in het pert, met
een klaar begrip te meer in den geest !
Tooneelschrijver? . Ja, de schouvvburg, om zijne
zedeloosheid, is voor u gelijk gesloten. Maar hoeveel
tooneelmaatschappijen hebben wij niet in stad en dorp, en
hoe driftig stroomt ons yolk naar hunne feesten niet!...
Almachtig middel om den naaste te veredelen : de taal
der 'spelers, de gebaren, de kleeding, het licht en de
versiering, alles helpt om te begoochelen en te betooveren. 0! kome de tijd dat bekvvarne schrijvers spelen
dichten waar zij olize vaderen vooruitbrengen, die ons
yolk bewondert , onze Heiligen, waar ons yolk voor
knielt; - de Christen deugd, die ons yolk beoefent !...
Dan ook is 't uit met de flauwe vertalingen uit het
Fransch, die voor ons niet gemaakt wierden en ons,
zelfs in onze taal, nog vreemd toeklinken.
Geschiedschrijver ?... \Vat ons, Vlamingen, ten grooten deele ontbreekt, is nationale geest, nationale fierheid.
Het vreemde bewonderen wij, voor het onze blijven
wij koel. Waarom?... Omdat wij ons zelven niet genoeg
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kennen, niet genoeg weten wie wij zijn, vie onze vaderen
waren. Toont aan het yolk onze kloeke voorouders
met hunne zeden en gebruiken, met hunnen roem in
de kunst; wont hem die duizenden he!den wier naam
in de oude kronijken en stadsboeken bestoven ligt, -en 't zal met langer meer naar de verre stalkeers kijken,
maar verwonderd opzien naar de schitterende zonne
die in onzen Vlaamschen hemel staat
Dichter?... Dichter te zijn is jets bijzonder aanlokkends voor de jonkheid. Daarom zeg ik u : Let
op !... Orn daarin te lukken, moet gij eene uiterst
levendige verbeelding en, bijzonderlijk, een zeer gevoelig
herte hebben ; indien gij die edele gaven niet hebt,
zult gij verstandig handelen met aan dat Yak niet te
raken : rijmen maken ook de wevers op hun getouw.
Daarbij, vermits de dichters volop grijpen in de oneindige rijkdommen onzer taal en zeer velen van de lezende
menigte, zelfs zij die twee of drij jaar mochten uitwonen,
een zeer onvolledig onderricht in de moedertaal ontvangen,
worden de verzen maar door een zeer beperkt publiek onderzocht en — genoten. De verzenboeken door het Davidsfonds uitgegeven, worden bijna overal koel onthaald en
bij de meesten niet opengesneden. Edne soort alleen
bevalt eenigzins aan het yolk, 't zijn de dichterlijke
verhalen, gelijk Hilda Rain er ons eenige smaken liet.
Ik wensch, tot hare meerder eer en tot voordeel van
ons yolk, dat de Antwerpsche dichteres het verhaal tot
haar yak uitkieze!
Romanschrijver?... Met romans te dichten, zult gij
niet, gelijk dat dikwijls beet, eene leemte aanvullen :
het regent romans, ze liggen langs de straat te rapen.
Zoudt ge niet denken dat eenen roman maken iets is
gelijk gapen en zwelgen, wat iedereen kan?... En toch,
om een goeden roman te schrijven is even veel menschenkennis vereischt als voor een drama. De meesten,
misschien zonder het te weten, apen on behendig , meester
Conscience na, die, in zijne honderd en nog boekdeelen,
bijkans alle mogelijke toestanden aangeraakt heeft. Som-
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migen Loch meenen dat er wat nieuws dent gezocht,
en geven ofwel gansch onwaarschijnlijke helden en
werken, ofwel eene reeks bloedtooneelen en euveldaden die de haren doen te berge rijzen en u doen
vragen Zijn er zulke monsters onder de menschen?...
1k zwijg over de ellenlange beschrijvingen en gerekte
samenspraken die, zeggen sommige booze lezers, het
getal bladzijden vermeerderen en den boek verdikken.
Zeer dikwijls, zonder opzettelijk slecht te zijn, missen
die werken alle zedelijke strekking. Lest werd, door
een bra ven schrijver, in een veel verspreid katholiek
dagblad, een verhaal gegeven waarin de held eenen
vermoorde de sleutels uit den zak nam en dezes schatten
in 't geheim rooven ging; zoo werd hij rijk en getukkig,
en stierf... als treflelijk man. De spil waar gansch die
verhalen rond bewegen, is altijd dezelfde liefde. Janneken
is zulk manneken, Mieken is zulk meisken, Janneken
komt bij Mieken, Mieken komt bij Janneken, en Janneken en Mieken trouvven. Einde, luidt het dan. « Einde !
zei mij eens dichter Janssens, einde ! en 't is maar
begin. » Ja 't is 't begin van de plichten, en de zorgen,
maar over plichten en zorgen spreken ware te ernstig,
te wijsgeeng; liefst enkel den lustigen (?) kant van het
leven gitoond, met zijne vriendelijke lonken, zijne losse
vermaken en eindelooze minnedroomeri)en. Die lichte
letterkunde verduike, zooveel zij wilt, de keerzijde van
het leven ; zij zal er nooit in lukken de woorden
menschen leven is een strijd onwaarheid te maken.
zij helaas ! kan en dagelijks doer, dat is, hare
lezers, na korten tijd, een valsch gedacht van de wereld
geven en zoo menig jong leven in teleurstelling verkwisten, menig huwelijk, na ontgoocheling, ongelukkig
maken.
Niet dat ik de liefde uit de letterk uncle banners
wil. Verre van mij dat dwaas gedacht; het ware de
dood van alle pazie, van alle edelmoedigheid, van
alle verheven gevoelen, want de liefde, in 't algemeen
genomen, is de ingeefster van al wat groots en schoons
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is. Maar is er dan Beene andere liefde als die der
vrijers? Telt dan de naastenliefde, de huwelijksliefde,
de ouderliefde, de kinderliefde, de liefde tot het vaderland en God niet meer?...
Ik en ben ook geenszins tegen het verhaal ingenornen : het ware ondankbaarheid van mijnentwege,
het ware de aangenarne en weldoende stonden vergeten
die ik genoot bij het lezen van sommige schrijvers,
gelijk Von Schmid en Lautenslagher, en die mij
deden verzuchten : Ware ik, waren alle menschen gelijk
de hier handelende personen !... Ik weet ook dat ons
yolk op de verhalen verslingerd is. Dat is de reden die
men dikwijls aanbrengt of n de weelderige romanlitteratuur te verschoonen en te wettigen. Die reden kost
wel gelden in vroegere jaren, als men het yolk moest
leeren lezen. Maar nu?... Het is de plicht der letterkundigen het Yolk, niet te houden gelijk het is, maar
op te leiden en te veredelen. Een groote slap daartoe
ware gedaan, indien men, rekenschap houdende van
's y olks gezindheid, het verhaal aanwendde, niet enkel
om, gelijk in de meeste romans, een lichten en soms
onbepaalden indruk te verwekken, maar om het als bewijs
of als afwisseling nevens de uitgedrukte lessen te doen
dienen. Daarbij, ik en geloof aan de groote verandering
niet die er, volgens sommigen, op onze dagen in
's y olks karakter zou plaats hebben : wat het yolk
nu is, was het daarc)mtrent altijci. Luistert wat pater
Poirters schrijft in de voorrede van het heilig Hof van
kei,Ter Theodosius .. « Dan zie, aan den ingang van
mijn werk, word - ik met eene benepen vreeze bevangen ,
en dit ter oorzake dat onze tegenwoordige eeuw in
het lezen van boeken al wat te verzeeuwd, ten minste
wat te verzeeverd is. 't Schijnt dat men er een sausken
moet over gieten, zou men de lekkere tongen naar
den mond koken. Ruwe leering, vierkantige waarheden,
harde onderwijzingen, al zijn deze gezond, daar en
bijten zij niet in : men moet daar zoo wat zoets over
strooien en de kanten der schotels met wat sulker
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,overraspen ; men -moet fabelen en versieringen gebruiken,
om langs daar tot de waarheid te geraken Zoo wij
Demoszhenes hierop bevroegen, die zoude ons zeggen
dat het in zijnen tijd al even 'eens ging. Want, gelijk
hij op zekeren dag binnen Athenen, in voile verg tdering, zaken van staat en van groot gewicht voorhield,
niemand en lette op zijne wijze en gezonde redenen :
de eene klapte, de andere lachte, de derde sluimerde,
Hij, dat merkende, om hen aan te wakkeren, staat op
en zegt •: 0 Mannen van Athenen, daar is vandaag
tusschen twee burgers een groot krakeel gerezen om
een verhuurden ezel. Want op den middag, gelijk de
zon heel heet brandde en dat era geene lommeringe
en was te vinden, zoo is de eigenaar van den ezel
under het dier gaan liggen om zich tegen de on verdraaglijke
hitte te bevrijden. De ander trok hem daar vanonder,
zeggende dat hem voor lien tijd de ezel toekwam
mits hij hem gehuurd had. De eigenaar hield vast
en zei platuit dat hij den ezel wel, maar niet de
schaduw had verhuurd. Dit verzon Demosthenes en
ziende dat zij luisterden als vinken en toehoorden met
open mond, nam hij zijnen slag waar en sprak : Burgers van- Athenen, als men u spreekt van ' s lands
welvaren, dan heeft men geene ooren ; en, als men
raadseltjes en fabeltjes en versierde kluchtjes voorwendt.
dan zou men iemand de woorden uit den mond zien,
en dag en nacht toeluisteren. Ziet gij wel waardat ik henen
wil, gunstige lezer? Al te ernstige rede en leering trekken velen zich niet aan ; daar moet hedendaags ook
eene doorspekking wezen. Daarom wenschte ik wel
(doch wenschen en is niet altijd verkrijgen) dat ik, gelijk
de reukmengers uit verscheiden parfumen aangenarne
geesten weten te trekkers, merle bier wat dienstigs, daar
wat aardigs, ginder wat stichtends wiste te rapen en
bijeen te voegen. Alles ware gevonden, naar mijn oordeel, indien ik dat ploegsken waar de gezant Laanedia
van gewaagt, door mijn werksken liet loopen. Zijne
Heiligheid Urbanus VIII toonde hem een kostelijken
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steen, waarin twee bietjes gesneden waren, die de ploeg
trokken, en achter op den ploegsteert zat het derde
bietje (wapen van Zijne Heiligheid) met de zweep in
zijn pootje om de andere te mennen. Laanedia stelde
er dit versje onder
Omne tulit punctum, qui mzscuit utile dulei.

Ik boots het na :
Die bij 't prof* voegt zoet vermaak,
Naar mijn verstand, die treft de zaak. »

Ik wensch uit den grond mijns herten dat, nevens
de hedendaagsche vriferide school, er eene leerende school
tot stand kome, in den card van pater Poirters. De
eerste geeft aan het yolk een klaterken om het langs
de baan wat te paaien; de tweede zal hem eenen
stok geven om recht en moedig zijnen weg af te leggen. De eerste jaagt de jonge dochter buiten aan de
deur, en den jongen zoon naar de herberg of de groene
dreven; de tweede zal de kinderen, gelijk eene kroon,
road de ouders scharen, om, bij het warm vuurken
van den heerd, de leskens af te luisteren die varier
hun voorleest.
Am. JOGS.
(Het gaat voort.)

VAARW El, AAN DE VLAAMSCHE ZENDELINGEN
DIE IN DEN LOOP DER MAAND NOVEMBER

NAAR OOST-INDIE VERTREKKEN.

is dan geslagen !
Broeders, gij vertrekt ! Vaarwel !
a Dat Gods engelen u dragen,
U bescherme Raphael ! -Goede reis ! vaarwel! die woorden
Snijden pijnliik door ons hart !
U toch schijnen 't zoete akkoorden !
Voelt gij dan Been scheidingssmart?
Zegt, wanneer gij aan die vreugde,
Aan 't geluk denkt van weleer,
Aan hetgeen u hier verheugde,
Broeders, doet uw hart niet zeer? —
Ach, ja! Maar gij roept, beminden:
Sursum corda! 't hart omhoog I
Ouders, broeders, magen, vrinden,
Al wat steeds uw ziel bewoog,
Kunt gij blijgemoed- verlaten,
Want gij hebt den kreet gehoord
Opgegaan uit Wilde states,
Opgegaan aan Gange's boord!
Moedloos in zijn bitter lijden
Zucht ginds de Indiaan en steent!
Vliegt ! uw komst zal hem verblijden!
Troost die troostloos lijdt en weent!
SCHEIDINGSUUR
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Leert hoe uit de hemelzalen,
Van zijn hoogverheven troon,
Op deze aard' wou nederdalen,
Des Almacht'gen eeuw'ge Zoon,
Om hun tranen of te drogen,
Hen te troosten in de pijn,
Te bevrijden van de logen :
Om hun vriend, hun broer te zijn!
Zegt hun, hoe zelfs bittre smarte
Blijdschap wordt, wanneer men weet
Al wat Jezus in zijn harte
Voor het schuldig menschdom leed! —
De oogst staat schoon, en rijp is 't koren !
Aan het werk ! 't is °t gunstig uur!
Maaiers door God zelf verkoren
Bergt den oogst in de eeuw'ge schuur! —
't Strijdperk zijt gij ingetreden
't Oog gericht op 't eeuwig loon,
Telt geen smart! Ziet, 't zalig Eden
Reikt u reeds de gloriekroon !
Vliegt ! en wordt gij martelaren,
Sterft gij door een beulenhand,
Dan, dan richt men hier altaren
Eens vereert u 't vaderland !
EV. BAUWENS, S. J.

Aalst, Sint-yoTefscollege.

TAAL- EN STULZUIVERING.

ET is oprecht bedroevend te moeten vaststellen
hoezeer, niettegenstaande de vele wenken en
raadgevingen onzer gezaghebbendste taalkundigen,
het Nederlandsch, vooral in Vlaamsch-Belgie, voortdurend verknoeid, geknot en geradbraakt wordt. Niet
alleen houdt het onmatig gebruik aan van uitheemsche
woorden en zegswijzen, zoo gemakkelijk 'nochtans, in
de meeste gevallen, door echt Nederlandsche te vervangen, maar in tal van dagelijks verschijnende lettergewrochten ontmoet men nog immer dezelfde oneigene
uitdrukkingen, dezelfde ongerijmde samenstellingen, verkeerde vormen en wendingen van vroeger, tegen welke,
door alwie zijne taal lief heeft, met kracht dient te
worden opgekomen.
Bekend is het, hoe door kannunik DAVID daartegen, o. a. in zijne T ael- en letterkundige A enmer
kingen , geijverd werd, en hoe andere hoogverdienstelijke taalgeleerden, als BORMANS, DAUTZENBERG,
HEREMANS, TERNEST en, in deze laatste tijden, JULIUS
OBRIE, meer dan eene pen versneden ter bevordering
der bun zoo nauw aan 't herte liggende taal- en
stijlzuivering.
Wij nemen aan dat tot vOor een vijftigtal jaren,
toen de taalstudie ten onzent nog als het ware in de
wieg lag, de meeste Vlaamsche schrijvers niet genoeg
gelaarsd en gespoord waren om zoo goed als de NoordNederlanders met de taal om te gaan en eene zekere
toegevendheid te hunnen opzichte gebillijkt scheen ;
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loch naarmate het onderwijs der moedertaal ontwikkeld werd, onze herlevende letterkunde in belang toenam en werken voortbracht, welke, wat hun gehalte
betreft, de bewondering der naburige volkeren gaande
maakten, viel er aan te denken eene critiek in het
leven te roepen, wier zending hoofdzakelijk zijn zou
de taal, eenen ruwen diamantsteen gelijk, van de er
op klevende smetten te zuiveren en in de volheid van
h iren glans te doen uitschijnen.
Om zulke taak naar behooren te vervullen moest
er een man zijn van buitengewone verdienste, ten
voile bekend met de wetten der taal, en daarbij tevens
verheven boven alle verdenking, wien het niet enkel te
doen was te loven of te laken, maar met de onpartijdigheid van eenen rechter de gebreken aan te toonen,
waar ze zich voordeden, en die terecht te wijzen.
De hoogergenoemde Leuvensche hoogleeraar was
voor deze taak alleszins berekend. Dourdrongen van de
reinste liefde voor de taal des Vlaamschen yolks,
griefde het hem niet weinig te zien hoe erbarmelijk
sommige schrijvers met haar omsprongen. s Wat
zij schrijven klaagde hij — is geen zuiver Nederduitsch ; hunne tael heeft vreemde plooijen; hunne
uitdrukkingen zijn niet nauwkeurig, hunne samenstellingen dikwerf ongerijmd ; hunne volzinnen zijn beroofd
van harmonie ; hunne rede vloeit niet, maar stremt en
hapert, en mist nagenoeg al de hoedanigheden, die bij
ieder letterkundig voortbrengsel, vooral in den huidigen
staet van besclyaving, vereischt worden, zal het tot den
opbouw eener echt nationale literatuer dienstig lwezen,
en niet kort na zijne verschijning in vergetelheid vallen. ))
Wat hij verder in de voorrede zijner Tael- en
ietterkundige Aenmerkingen neerschreef is nog heden
eene waarheid , welke velen onzer schrijvers niet
genoeg op het hert kan worden gedrukt : « Vooreerst — luidt het aldaar denken onze schrijvers
niet in hunne tael, maer in 't Fransch, hetwelk
daerom in hunne voordragt overal doorstraelt, en Baer
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noodwendig barbarismen in brengt, tot groote schade
der volkstael, ja tot verbastering van het nationael
gevoel, van den belgischen geest. Ten tweede, zij verwaerloozen de eigenschap der nederduitsche woorden,
deze al te dikwerf willekeuriglijk gebruikende, zonder
hunne ware beteekenis uit de wortels zelf of de bestanddeelen op te maken, gelijk het behoort voor eene oorspronkelijke tael, als de onze, waer alles op etymologische gronden rust, en bijna ieder woord dat beduidt
wat het uit zijnen aert moet beduiden. Vandaer verkeerde of kwalijk aengewende uitdrukkingen, ongepaste
epitheten, valsche w-ordsmederij, koppeling van denkbeelden die strijdig zijn of elkander uitsluiten, alles
hetwelk geschapen is om, op den doer, ons zinrijk en
kernvol Nederduitsch tot eene ellendige bra bbeltael te
xnisvormen D.
En om de proef op de som te zetten, ondernam
DAVID de ontleding van een zeker getal brokstukken
onzer voornaamste toenmalige schrijvers, iedere volzin
aan den toets eener strenge, gezonde critiek onderwerpende, en bij deze beoordeeling het bewijs opleverende
van het maar al te gegronde zijner hooger aangehaalde
beschouwingen. CONSCIENCE evenmin als weer andere
verdienstelijke letterkundigen werden daarbij gespaard, en
ziehier op welke kiesche vvijze de geleerde kanunnik
zich omtrent den gevierden schrijver van de Leeuiv van
Vlaanderen uitdrukt : « Wij hebben, in het vorige
stuk, verdienden lof gegeven aan Prof. Bormans. Hoe
geerne gaven wij lien honderdvoud, hier en in 't vervolg,
zan den beer Conscience, den onvermoeiden ijveraer
voor vaderlandsche tael en zeden, den volksvriend bij
uitstek, die alleen zoo veel lezers heeft in Belgie als
al de andere schrijvers te samen ! Doch regt doende aan
zijne algemeen erkende talenten, mogen wij toch de
.gebreken niet voorbijzien, die zijne schriften ontsieren;
wij meenen in tegendeel hem dienst te bewijzen met
ze aen te toonen, overtuigd zijnde dat billijke en
bescheiden kritiek niet slechts ten nutte strekt van alien,
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maer inzonderheid van hem die er het voorwerp van is. ))
Zal men het gelooven? De zoo bezadigde als gegronde
opmerkingen van den geachten geleerde werden op hunne
beurt aangerand, ja, men beweert zelfs dat DAVID'S
werk in het openbaar te Antwerpen verbrand werd !
« Men kon het den man niet vergeven — schreef ergens
FR. DE POTTER — dat hij de onkunde van enkelen,
in het schrijven, wat duidelijk aangetoond had, en men
stelde hem gelijk aan eenen waanwijzen schoolmeester.. »
Intusschen valt het niet te ontkennen dat de door
DAVID beknibbelde schrijvers in het vervolg wat beter
uit hunne oogen zagen en dat met den toenemenden
bloei onzer letterkunde de taalstudie eenen merkelijken
voortgang deed. Doch terwijI wij van den eenen leant
werken zagen verschijnen, waar, onder opzicht van
taalzuiverheid, weinig op te zeggen viel, bleet het in meer
andere van allerlei misselijkheden krielen, zonder dat de
schrijvers zich schenen te bekommeren om wat hun van
bevoegde zijde zoo dikwijls was voorgehouden. Het
was alsof zij naar geene goede raadgevingen wilden
luisteren en liever op het dwaalspoor hadden voort te
slenteren dan zich de moeite te geven hunne geestesvoortbrengselen te verbeteren en te louteren, tot zij van
de minste gebreken gezuiverd waren.
Dit onzinnig verknoeien onzer taal, tot op onze
dagen ongelukkiglijk waar te nemen, is eene der hoofdoorzaken waarom er zoo weinig wezenlijke meesterstukken worden voortgebracht. Hoevele schriften, inderdaad,
komen er niet nu en dan voor den dag, welke bij eene
verzorgdere inkleeding de eer zouden genieten goedgunstig te worden onthaald, terwijI zij nu, juist om het
gemis van datgene wat van een letterkundig opstel
gevorderd wordt, veelal onopgemerkt blijven? Hoevelen
ontmoet men er niet die bij eene antlers sierlijke voordracht de eenvoudigste taalregels over het hoofd zien
en geen onderscheid weten te maken tusschen den eersten
en den vierden naamval, hun stellen waar het hen moet
zijn, belangens voor belangen schrijven, doch met toch,
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gevoelen met gevoel verwarren, en meer andere onvergeeflijke taalfouten begaan, waarvoor leerlingen van de
hoogste klas eener lagere school zouden rood worden.
Zoo is het nog onlangs gebeurd dat eene geschiedk undige verhandeling, welke nochtans van grondige
opzoekingen en van veel belezenheid getuigde, door de
Koninklijke Vlaamsche Academie niet is kunnen bekroond
worden, enkel en alleen omdat zij door te veel taalfouten, misselijke en duistere uitdrukkingen ontsierd was.
Zouden de werken van Vrouwe COURTMANS, b. v.
om van geene nog levende schrijvers te gewagen, er
niet oneindig bij winnen, indien zij het vervvijt konden
ontgaan niet onder alle opzichten door zuiverheid van
taal uit te munten?
Het is dus niet te verwonderen zoo er na DAVID
verscheidene stemmen opgingen ten voordeele der niet
genoeg door alien bestudeerde rijke en edele moedertaal.
Men leze slechts de verschillige boekbeoordeelingen in.
de Eendracht, de Toekomst, het Nederlandsch T ijdschrift, de Vlaamsche Wacht en andere letterkundige tijdschriften, om de overtuiging op te doers dat
het onzen schriiverea, zooals wij in 't begin dezes
opstels zeiden, niet aan gepaste oprnerkingen en goede
wenken ontbroken heeft. Vooral merkwaardig onder
dit opzicht is de redevoering, door den zedigen taalgeleerde K.-L. TERNEST, op het XI° Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres te Leuven, in 1869,
uitgesproken, in welke redevoering hij de aandacht der
vergadering inriep op eenen toestand, dien hij, om de
eere der taal en hare toekomst, voor betreurlijk hield.
Zijns inziens bestond er daartoe geen beter middel dan
door de critiek onzen jongen letteroefenaren tot eene
grondige taalstudie, en dit niet enkel in de spraakkunsten,
onophoudelijk op te wekken.
« Wil zulke
Dit is evenzeer onze overtuiging
critiek evenwel aan hare roeping beantwoorden
voegde TERNEST er bij — zoo moet ze steeds bezadigd,
maar scherp toeziende, streng en vooral onpartijdig
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zijn : nimmer mag ze bits en nog minder beleedigend
of verguizend wezen. Wie blijken van goeden aanleg
geeft, worde, bij noodige terechtwijzing, aangemoedigd,
en niemand worde de verdiende lof onthouden ; maar
diegenen, welke niets anders doen dan in den weg
loopen, moot men — gelijk professor HEREMANS in
145 schreef -7--- uit den werkenden kring sluiten, Dit
geschiede echter niet met stooten en stampen. »
Tot groot nadeel der Nederlandsche letteren in
Belgi6 werd zulke critiek tot heden door niemand
ondernomen. Wel bestaat er, fa, eene critiek, van
tijd tot tijd het hoofd opstekend, doch slechts de pen
voerende om sommige schrijvers op te hemelen of in
den grond te borers, naarmate het vrienden of vijanden
geldt, al stake er in de werken dezer laatsten meer
geest dan in twintig van de eersten te zamen, wat
tot niets anders dan moedeloosheid verwekken of eigendunk aankweeken leiden kan.
Om te doen zien dat wij niet overdrijven, willen
wij onzen lezeren eenige verkeerdheden en onjuiste
uitdrukkingen onder het oog brengen, welke niet alleen
in de dagbladen, maar bij vele anders goede schrijvers
worden aangetroffen.
In de eerste plaats behooren onder de hier bedoelde
de woorden welkdanig en Tulkdanig, door TERNEST
twee afschuwelijke taalgedrochten geheeten en van in
de eerste jaren hunner verschijning in de schrijftaal
door de taalkundigen, ook door DAVID, als barbarismen
veroordeeld. Zij, die welkdanig uit hunne pen duwen,
— schreef de eerstgenoemde — beschouwen het ongetwijfeld als de juiste vertaling van het Fransche quelconque,
doch merken niet op dat welk, evenals Tulk, bijvoeglijke naamwoorden zijn, en derhalve geen ander bijvoeglijk woord bepalen kunnen. Beide woorden komen
overigens in geen enkel woordenboek voor en wij hopen
wel dat ze er voor eeuwig uit zullen gebannen blijven.
Eene andere verkeerde uitdrukking is het, eilaas,
zooveel gebezigde : ik kom te vernemen, dat, als de let-
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terlijke vertaling van het Fransche : je viens d'apprendre, een oprecht galliscisme is, zoo gemakkelijk nochtans
te vervangen door : ik vernam Too even - daar aanstonds, gelijk it vient d'arriver, waarvoor toch niemand
in 't Nederlandsch zeggen zal : hij komt aan le komen,
vertaald wordt door : hij is Too even — daar even
daar aanstonds - juist — pas aange komen. Komen
te is alleen goed Nederlandsch, wanneer 't het Fransche
venir a weergeeft, b. v. wanneer hij Tal komen te sterven
(quand it viendra a mourir).
Wat aangaat de uitdrukking : voor wat betreft
(de letterlijke vertaling van : pour ce qui regarde), dat
we dagelijks in Vlaamsche, niet in Hollandsche schriften te lezen krijgen, ook deze is een uit onze taal te
weren galliscisme, waarvoor we maar te schrijven hebben zooals in 't Hoogduitsch, was mich angeht, was
diese Sache betriet.
Te dien gevolge, voor dien ten gevolge, te welken
gevolge, voor ten gevolge waarvan, zijn insgelijks louter
onzinnige uitdrukkingen, tegen welker gebruik gezaghebbende taalkundigen tot hiertoe tevergeefs den staf
hebben gebroken. Zoo ook is het gelegen met van af,
welke taalschending, voor een vijftigtal jaren in NoordNederland ingevoerd en allengs meer en meer in zwang
geraakt, bier in 't Zuiden, ongelukkiglijk, veel begint
nagevolgd te worden.
Niet min wanluidend voor ieder Vlaamsch oor —
herhalen wij met HEREMANS - is het, wanneer de
dagbladschrijvers met genoegen bestatigen dat er stappen
worden gedaan, al verzekeren zij dat .Tulles rich begrijpt,,
en er van nevenbedoelingen gesproken wordt, waar
't bijbedoelingen moet luiden.
En wat dan te zeggen van het afschuwelijk welkers,
dat in zoo menig opstel te voorschijn komt en als een,
der gedrochtelijkste taalbulten te beschouwen is, welke
onze letterkunde zijn binnengeslopen ?
Welk misbruik wordt er insgelijks niet gemaakt van de
bepalende voornaamwoorden deTelve en desTelfs, omtrent
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welke « paddestoelen » de groote BILDERDIJK het volgende
vonnis streek : « Onder alle de domme en willekeurige
indringsels der valschelijk zoogenaamde Taalbeschaveren
weet ik er weinig, die door het verkouden, verlammen en
verwijven, en tevens ook verstijven van eenen natuurlijk
warmen en mannelijken stijl, onze taal eigen, het gevoel
van een Hollander zoodanig een geweld aandoen, als
dat jarnmerlijk schel-sjilpend en noodeloos denelfs en
deTelve, dat thans alien bondigen en gespierden stiil
overhoop smijt en, den waarachtigen bouw der perioden
of volzinnen verbrijzelende, in ons zacht en welluidend
Hollandsch te gelijk aan de melodic eener rede den
bodem inslaat ». Daarom ook zijn wij het met alle.
kieskeurige schrijvers eens dat die twee woorden, in
de volksspiaak ten overige niet gehoord, uit de schrifttaal dienen gesloten te worden.
Even ergerlijke en tegen de taalregels aandruischende
woorden en uitdrukkingen zijn daarbij nog, onder andere :
Aangeduidde, afgeleidde, begoedde, enz., — voor
aangeduide, afgeleide, begoede.
Al den kant, -- langs den kant;
Beweegloos, — onbeweegbaar, onbewegelijk, onbewogen ;
Burgerstand (etat-civil), — burgerlijke stand, of
beter : burgerlijke staat ;
Dagbladeren, — dagbladen ;
Dekt u, — zet uvven hoed op ;
Duldloos, — onduldbaar of onduldelijk ;
De piano wordt gehouden door, — de piano wordt
bespeeld door ;
Ouderdomsdeken, — het oudste lid der vergadering ;
De winter is gedaan, --- de winter is voorbij;
Het is hem dien ik zoek, — hij is het, dien ik zoek ;
Er is er die beweren, — er zijn er die beweren ;
In een woord, — met een woord;
Langs om meer, -- hoe langer zoo meer ;
Hoeveel moet ik u? -- hoeveel ben ik u schuldig ?
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Naar laid van, — luidens of volgens;
Het was of, — het was alsof;
beknopt verslag ;
Ontledend verslag,
naar iemand wachten ;
Op iemand wachten,
Opvallend, – opmerkelijk ;
Schuldige eerbied,
verschuldigde eerbied ;
Men heeft schoon te zeggen (on a beau dire), —
men heeft wel, of goed, te zeggen ;
Sta recht, — sta op ;
Hij sprong ter koets uit, hij sprong uit de koets;
Hij ging ten huize uit, — hij ging den huize uit ;
Wat uur is het? — hoe laat is het?
het komt mij voor dat;
1k vind dat (je trouve que),
eerewoord ;
Woord van eer,
vaderlandlievend;
Vaderlandslievend,
zelfopoffering.
Zelfsopoffering,'
Hoeveel andere misselijke woorden en uitdrukkingen,
welke ons bestek niet toelaat op te sommen, ontsieren
niet voortdurend en hoe langer zoo meer onze schoone,
rijke en edele moedertaal? Dit komt hierbij, dat velen
zich zonder voorafgaande studie, en dus met te weinig
taalkennis toegerust, aan_ 't schrijven zetten en zelfvertrouwend te werk gaan, zonder zich ook vender met
eigenlijke taalstudie bezig te houden. « De verdere schuld
— schreef TERNEST ligt grootendeels aan de gedienstige critiek, welke altijd verschoonend te werk gaat, of
aan zulk eene, the, al te schroomvallig, den schrijver de
door hem bedrevene taalzonden niet vrijmoedig onder
oog durft brengen en aldus als 't ware bijdraagt
om het verkeerde te verecuwigen, »
wij kunnen 't niet
De grootste plichtigen, echter
zijn de daggenoeg met De Navorscher herhalen
bladen « lederen dag moet het aantal kolommen
.gevuld worden. De nieuwstijdingen moeten zoo spoedig
mogelijk worden medegedeeld. Meestal neemt men die
uit vreemde dagbladen over in der haast worden ze
vertaald, in der haast nagezien en zoo naar de pers
gezonden. Zij worden uit de vreemde taal in le onze
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overgegoten, zoo zorgeloos en slordig, dat men bij het
lezen van een nieuw bericht gewoonlijk niet behoeft
te vragen of het uit het Fransch, het Engelsch of
het Hoogduitsch vertaald is. En die dagbladen worden
het geheele land door, elken dag door iedereen gelezen ;
ja velen, die niets, of ten minste bijna niet lezen dan
dagbladen. De taal der dagbladen is dus van grooten
invloed op de spreektaal, op de volkstaal. En hebben,
wij het invoeren of het in gebruik brengen van een
aantal woorden en uitdrukkingen, met den aard onzertale in strijd, aan veel gelezene boeken, vooral vertaalde,
te wijten, onze dagbladen hebben er nog meer schuld
aan. »
Wil de Vlaamsche letterkunde aan hare zending beantwoorden en gelijken tred houden met de Noord-Nederlandsche, zoo kunnen wij onzen opkomenden letteroefenaren niet genoeg aanwakkeren zich op eene grondige
studie der taal toe te leggen. Dat zij vooral niet te haastig
zijn hunne geestesvoortbrengselen aan de pers toe te
vertrouwen, maar die voorafgaandelijk, na bet oordeel
van bevoegden te hebben gehoord, van de minste
gebreken trachten te zuiveren, het voorschrift indachtig
van Frankrijks wetgever op het gebied der dichtkunst :
« Polisser-le sans cesse et le repolisse' »,

opdat zij, aldus doende, eenmaal eene waardige plaatsonder de Nederlandsche letterkundigen mogen veroveren,
JAN BROECKAERT.

ZEZIEVEMIT
OP HET KERKHOF.

van het stadsgewoel,
Op stille mijmering gesteld;
Bereik ik gaandeweg mijn doel,
Het eenzaam, treurig doodenveld.

ERWIJDERD

Geopend is steeds de ijzren poort
Waarbij men geese wachters vindt,
Ik richt mijn schreden ongestoord
Ter plaats waar de Eeuwigheid begint.
Hoe vochtig is het grastapeet,
Waaronder gij, o dooden, rust,
Wat heeft de Maaier menig leed
Van uw ontverfde koon gekust.
. ._
0 Rustplaats van dit tranendal,
Hier wordt dan ter vergetelheid
Tot aan het jongst' bazuingeschal
Ons mat gebeente neergeleid .
Hier slaapt hij, die geleden heeft,
De jongling in den bloei der jeugd,
De grijsaard stram en afgeleefd,
De zuigeling der oudren vreugd.
Hier sluimert, op dees plaats van rouw,
De meester naast zijn onderdaan,
Een man, een diep betreurde vrouw,
De bisschop naast den kapellaan.
Daar prijkt een graftomb rijk verguld,
OmsIoten door een bronzen heg,
En hier een terp met acrd gevuld,
Verlaten langs den wandelweg.
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Langs ginder in die berkenlaan,
Een kruis, met donker mos begroeid,
Waarvan door regen en orkaan
Het opschrift gansch werd uitgeroeid.
Daar ligt in mariner afgebeeld
Een vorst, die rijk en machtig was,
Nu rest van al zijne aardsche weeld'
Slechts luttel stof, een handvol asch.
Hier zegent met bewogen stem
De priester een ,geopend graf,
Hij bidt een laatste requiem,
Men laat in stilt' de doodkist af.
Rondom den kuil in rouwgewaad
Staat snikkend een verlaten kroost,
Die doode was hun toeverlaat
En hier beneén hun steun, hun troost.
Hoe vochtig zijt ge, grastapeet,
Waarop ik vol van weemoed staar,
Gij dekt met stof het bet en iced
Van koningskind en bedelaar.
Gij neemt geen einde, doodenbaar,
Hoevele graven ik ook tel,
Ik zoek verpoozing voor 't altaar
Der nederige bidkapel.
Daar hangt Hij aan het kruis gehecht,
Gods Zoon, met onze schuld belaan ;
Hoor hoe de Heiland stervend zegt
( Wat heb ik, zondaar, u misdaan ? »
0 Koning, voor wien alles leeft, (I)
Ik buig voor u het hoofd in 't stof,
Voor Wien de Dood, de Satan beeft,
Verlosser, u zij eer en lof.
(i)

Regem, cui omnia vivunt,
Venice adoremus.
(Doodenoificie.)

OP HET KERKHOF.

Om uw barmhartigheid geroemd,
0 God, herdenk uw stervensuur,
Bewaar hen, die Gij broeders noemt
Van 't eeuwig foltrend hellevuur.
Schenk uwe dienaars naar uw woord,
Wier beendren bier zijn neergeleid,
Het fang gewenschte vredesoord
Van ongestoorde zaligheid.
'k Moet stadwaarts naar het wild gewoel
Van 't mierennest. dat altoos waakt,
Dat voor geen eeuwigheids gewoel
Zijn vreugde noch zijn zwoegen staakt.
Onwetend of het duister viel,
Wordt rustloos heen en weer gestapt
Totdat de Tijd met zijnen hiel
Dien mollenhoop tot puin vertrapt.
Vaarwel, verlaten doodenstad,
In 't rouwkleed van den Nacht gehuld,
Uw huizen zijn, van tranen nat,
Met kille lijken opgevuld.
Bij de uitgang van het doodenrijk
Wend ik het hoofd nog even om,
En hoor een stern zoo vreeselijk
Als van een onderaardsch gebrom.
Ginds, aan die omgevallen tronk,
Roept grimmend mij een doodshoofd na
« Gij ook vergaat tot drogen schonk
En stof; ik wacht u, tot weldra 1 »

Hasselt.

KAREL QUAEDVLIEG.

dm
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N het Juli-nummer van Het Belfort, op bl. 62, vraagt de
geleerd e schrijver van het Drijmaandelijksch Overzicht nailer
bescheed over de woorden waver, waveren, die zouden water,
wateren bedieden. « Kenden wij het woord waver, zegt hij
te rechte, het ware gemakkelijk de woorden ga yer, gavers uit
te leggen, aangezien g =_-- w een gekende en gemakkelijke statwissel is. »
Dat beide deze bewoordingen de meeste belangstelling verdienen, zal niemand betwisten : niet alleen bestaan er Wavers
en Gavers in Noord- en in Zuidnederland, maar zij hebben hoogstwaarschijnlijk ook hunnen naam gegeven aan de geslachten Van
Waver, Van Gavere, Wavermans, Wauwermans, Van Wauwe,
Van Auwe of Van Houw, Van den Wouwer, Weyerman, Van
de Weyer, enz.
In afwachting dat tijd en gelegenheid ons toelaten de woordverklarende schriften na te gaan van Kiliaen, Becanus, Hceufft,
J. F. Willems, Ch. Grandgagnage, Kreglinger en anderen, deelen wij
liter, tot antwoord of eerder tot inlichting, een handvol aanteekeningen en bedenkingen mede over de ons bekende gavers en
wavers, onder topographisch oogpunt beschouwd, en voor wat
aangaat den oorsprong en de bediedenis van hunnen naam,
te weten over :
i 0 Het stedeken Waver, in Waalsch-Brabant.
« L'.Etymologie de Wavre, qui Went du mot flamand Wauer,
Wywer et vyver (vivier, marecage), demontre que son emplacement pres de la Dyle, a l'endroit oit le bassin de cette riviere
est le moms large, etait primitivement couvert de marecages. »
Het stadszegel, voegt Schayes daarbij, vertoonde drij bladeren
van de Nenufar of waterlelie, die in de moerassen groeit, en de
voorstad Neer-Waver was oudtijds bezet met distels en doornen,
terwijI hare stilstaande wateren ze onbewoonbaar maakten. (La
Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine,
par A. G. B. SCaAYES. Tome III, publie par Ca. PIOT, verbc
Wavre.)
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20 Het Waverwald, in het land van Mechelen.
Ten Noord-Oosten van Mechelen besloeg een eindeloos woud
den gapenden drijhoek tusschen de Dyle en de Nethe. Waverwald, ioo8; wavera, 1147; wawyr, 1226; wavria, 1296. In de
XIII e eeuw, onder de Berthouten, werd de wildernis grootendeels
ontgonnen en kwamen aldaar drij parochien tot stand, namelijk
de thans bestaande gemeenten van het kanton Duffel : S te -KathelijneWaver, V. Waver en S t -Niklaas-Waver, nu Putte. In het
begin der jaren 1700 was het woud volkomen uitgeroeid. De drij
gemeenten beslaan eene oppervlakte van 6216 hektaren, met beken
doorloopen, en vertoonen op onzen leeftijd eene afwisseiing van
weiden, boschjes en kouters (des champs, des petits bois et des
yrairies).(Histoire des environs de Bruxelles, par ALPH. WAUTERS,
passim.)

30 Het gehucht Waver, te Moorsel.
In het gewezen land van Assche ontstaat eene beek die te
Aalst in den Dender vloeit (molenbeek, maalbeek, mijlbeke). In
haren loop van anderhalve uur doet zij drij molens draaien,
waarvan een te Moorsel, ten gehuchte Waver. De beck is bezoomd
met weiden (de Faluintjes, de Groene Meerschen, enz.). Op het
,grondgebied van Waver ziet men ten huidigen dage vier boschjes,
loch, wij zegden het alreeds, op- en neér den watermolen,
meerschen die langen tijd moerassen waren en hunne eerste
benaming gegeven hebben aan de geheele gemeente Moorsel.

40 Wauweringen, te Dworp, bij Halle.
Drij wren bezuiden Brussel loopt eene andere molenbeek naar
de Zenne. Zij heeft haar naam niet gestolen, want alleen in haren
loop door Dworp (in 't Waalsch Tourneppe), voedde zij negen
molens, waarvan zes papiermolens. Omtrent deze meulebeek ('t is
Naar naam), bestond vroeger een vijver van zeven dagwanden
groot ten gehuchte Wauweringen (Woweringen, i525). (ALPH. WAUTERS, Op. cit.)

50 Het dorp Wavrin, in Fransch-Vlaanderen.
Deze oude heerlijkheid is ons enkel bekend bij naam : het
hofambt van SeneSchalk van Vlaanderen was erfelijk in het huis
van Wavrin. Het dorp ligt ruim twee inijlen boven Rijsel, op
het gewezen rivierken, thans kanaal, de Deule. Men schreef oudtijds Wavarant, verzekert Ch. Piot.

60 Gavere, aan de Schelde, tusschen Oudenaarde en Gent.
« Ga yer prairie. Gavere doit son nom aux belles prairies
qui l'avoisinent », zegt kanunnik J. J. De Smet. (Etymologie
des noms de vines et communes des deux Flandres.)
De naam der « oude en machtige baronij van Gavere »,
beurtelings tot den titel van graafschap en van prinsdom verheven in voordeel van Karel van Egmont, Lamoraal's broeder,
staat met bloedige letteren aangeschreven in de jaarboeken van
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het midc1 ,2leeuwsch Vlaandei en. Den 22 Juli X453 werd aldaar de
gemeentelijke vrijheid in het bloed vex smacht door den tyrannieken
Burgondier. « yamais mon emotion ne fut plus vive, zegt baron
Kervyn de Lettenhove, qu'au moment oil l'on me fit voir aux
bords de l'Escaut le ihedtre de l'extermination des huit cents
Gantois, qui arrdterent toute l'armee victorieuse du duc de Bourgogne.... Les habitants de Gavre et de Semmersaeke conservent
pieusement ces traditions d'un autre temps; ils donnent encore au
pre de 1453, en souvenir du combat dont it fut le thedtre, le
nom de Roode Zee Presque synonyme de celui de Bloedmeersch
de 1302. Que de Hots de sang ont coule entre ces deux prairies !
(Histoire de Flandre, IV, 486.)
7 0 Het Gaverland, in het Waasche.
« Waasland. Waas, Fransch vase, slijk, aangeslijkt land »,
zegt M. Guido Gezelle. « Un quart du territoire entier du pay,
de Woes est une conquete faite sur l'Escaut depuis moins de
quatre siecles. II portait au moyen-dge le nom de Wasda
(forestum Wasda) », zegt een ander wijze schrijver. «. Was seu
wassig non cespitem modo et locum nemorosum, verum etiam
vacuum, incultum, eremum significat », spreekt een derde.
Op tien, minuten afstand van het dorp Melsele, in de richting vanBeveren, ligt het nattig gehucht Gaverland, beroemd om zijne gothieke
kapel, veelbezochte bedevaartplaats naar 0.-L.-V. van Gaverland.
8° De Gavers, bij Geertsbergen.
De welige Dendermeerschen zijh algemeen bekend : zij waren
vroeger aan jaarlijksche overstroomingen onderworpen, die ze bedek.
ten met een vruchtbaarmakend slijk. Ten zuiden van Geertsbergen,
stroom op, ligt de kleine Ga y er, palende aan de Korte-Lake ; ten
noorden, beneden de stad, strekt de groote Gayer zich uit, Tangs
den rechten Denderoever, op het grondgebied van Onkerzele. Op
dat oneindig zodentapijt werd den 29 Mei 1815 als een voorspel
gespeeld van den bloedigen slag van Waterloo. Bij een helderen
zonneschijn kw. amen aldaar twintig duizend ruiters van het AngloBelgisch leger in wapenschouw. Niet ruin dan zes-en-dertig veldoversten of generaals woonden de parade bij : daar waren Wellington,
Blucher, Von Bulow, admiraal Sidney Smith, lord Howard, lord
Hill, de hertog van Berry, de prins van Oranje, de hertog van
Brunswijk, kortom alle de helden van Waterloo. De legende,
poezij van het yolk, heeft daar bijgevoegd dat Napoleon Bonaparte,
in Waalsch koopman vermomd, op den drempel van de afspanning
De Warmoesput, het grootsch schouwspel met zijnen arendsblik
navolgde.

Uit het bovengaande blijkt dat waver en ga yer niet waters
bedieden, maar wel waterland, dat is meerschen, weiden, beemden,
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of, zoo als Guido Gezelle schrijft, gersland (grasland), leegland
(laagland), weemoedvuldig wuasland, stil en eenTaam waTig groenland. De Noordnederlandsche gelegen of loci dzcti : Op der Waver,
te Utrecht en Waveren, wijk van Amsterdam, zijn op dezelfde
wijze verklaarbaar : immeis Nederland was
Het ongekend kleinood, verscholen in moerassen,
Uit Wier en dras geweld
(T oLLENs.)
't Is echter niet dat elkeen onze denkwijze deelt. Een zeer
geleerd man, Lodewijk Delgeur, heeft gcschreven als volgt :
« Bij de bewoners der vlakke streken van laag Belgiê —
niet bij die van het meer berg- en heuvelachtige Walenland
heeft men weinig uitdrukkingen om de verscheidene soorten van
hoogten aan te duiden (1); maar zoo veel te meer ke pt men er
voor moerasgronden en bosschen, die in vroeger tijd geheel het
land bedekten.
« Zoo, om slechts eenige namen te noemen, geven ons de
boschstieken : Bosch, woud, wald, hout, waver, vorst, en andere...
Verder hebben wij voor waterloopen, behalve vloed en rivier
aa, ei, y, 1 eek, delft, lede, leit, voer, stroom, wee!, wiel, wieling ; voor natte en vochtige gronden : dries, broek, moer, moeras,
meersch, peel; is er meer water in meer, plus, poel ; wordt
het water uitgesloten en de grond drooger gemaakt : waard, weerd,
polder. » (Over de geographische benainingen, in de Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie.)
Gelijk men ziet, Lod. Delgeur hecht dezelfde beteekenis aan
waver en aan wald of woud, waarin hij naar ons oordeel nog
al erg den bal misslaat : ongetwnfeld heeft de oordsbenaming
van het Waverwald den geleerden man in dwaling gebracht.
« Tusschen Samber en Schelde, zegt Ph. Blommaert, lag
het eigenlijke koolwoud, dat tot grens werd gehouden tusschen
Austrie en Neustrte; deszelfs zuiderdeel werd het Mormhault-bosch
genaamd, het noorderdeel Sonienbosch, waaronder de bosschen
Meerdal, bij Leuven, Zaventerloo, tusschen Leuven en Vilvoorde,
en het Waverwoud kunnen gerekend worden. Het Hageland
hoorde waarschijnlijk ook tot de noorderdeelen des Koolwouds,
mogehjk tot het Waverwoud... Naar de Schelde been, tusschen
Ronse en Geeraardsbergen, lag het Koekamerbosch, op de grens
van Vlaanderen en fienegouwen. » (Aloude geschiedenis der

(1) Wat L. Delgeur er ook van zegge, wij hebben
mont, ment, heuvel, huffel, hoffel, nuffel, nuevel, hil,
kant, barm, berm en, volgens enkelen, loo.

Berg,,
hulle,
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Belgen of Nederduitschers, 1849.) Dwars over de Schelde, reikte de
Silva carbonaria de hand aan het Thoi bout, Thoraldwoud of Thiggabusch, zoodat Vlaanderen in der waarheid de naam verdiende van ivoud
ende wildernisse sonder ghenaden. Doch, vervoordert de geleerde
Jonkheer Blommaert : « Deze woucien waren niet samenhangend;
maar in vele deelen door vlakten, heiden of weiden onderbroken;
de boorden der vloeden en beken leverden vruchtbare weiden op;
lage streken of nederingen, moeren, meiren en poelen. Deze waren
talrijk vooraleer de loop der wateren eene betere richting kreeg,
en vele hedendaagsche meerschen, door grachten en vaai ten des
zomers van het overtollige water bevrijd, waren oorspronkelijk
slechts sompen en meiren. »
In deze laatste zinsneden ligt de oplossing van het raadsel.
De wavers en de gavers, oorspronkelijk vijvers of Nmou w er s , behooren
tot de large reeks weigronden (Fransch pdturages), die bij
M I Karel Stallaert voorkomen onder de benaming van : « Gemeenteweide, gemeente of gemeinte, en de gelijkbeduidende bruul, in
't Fransch breuil, de vroente, ook wel de laar, Welke laatste
daarenboven als een torf-opleverend broek voorkomt; de privaateigendommen de weide, de beemd, de bilk, waarvan de bliek,
onzes dunkens, door omzetting der liquida, het synoniem is ; het
broek en de meersch, die het begrip eener tijdelijke overwatering
in zich opsluiten ; de biest, waarschijnlijk 't zelfde als eerie met biezen
bewassene weide, het eeusel, de etsels of ettingen. » (Geleegsnamen in Brabant, in de Lettervruchten van Met tijd en vlijt,
1863.) Bij de eeusels of etsels meenen wij de assels of hassels,
denkelijk ook assent te mogen voegen : « On donne au moms
a des prairies voisines de Gand le nom de hassels y), zegt
kanunnik J. J. De Smet, in zijn hooger aangehaald schtift.
Ten slotte : Germanie bestond uit wouden zonder einde en
meiren zonder tal ; — alle plaatsen en gelegen, 't zij boschkant
of waterkant, droegen eenen eigennaam ; — elke eigennaam bezat
zijne eigene beteekenis die voor vele, in den loop der tijden, is
verloren gegaan, onverstaanbaar of raadselachtig geworden ; —
de taalvorschers doen hun best om de verouderde woorden uit
te leggen en somwijlen te doen herleven... Mochten wij, met onze
geringe poging, toch niet gerekend worden onder « de dilettanti's
der etymologie, die overal op goden, en reuzen en wonderen
stooten (K. STALLAERT) )) .
Moorsel, 3o Augustus.

Dr R. M.
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VERHOUDING TUSSCHEN KERK EN STAAT.

ANNEER wij deze verhouding volgens de ontwikkelde beginselen, en daarmede den normalen
rechtstoestand tusschen beide machten bepalen,
komen wij tot de volgende stellingen.
De Kerk en de Staat vormen twee volmaakte genootschappen, hebbende elk zijn eigen doel en gezag,
zijne eigenaardige aan het doel beantwoordende werkzaamheid.
Deze twee zedelijke lichamen, van elkander wezenlijk
onderscheiden, zijn ook onafhankelijk, elk op zijn gebied
en binnen de gren 7.,en van - zijn doel. Nooit kan den
Staat het opperste gezag over de kerk toekomen, en
wederkeerig vraagt de Kerk als Kerk nooit een recht
uit te oefenen op Bingen, Welke uitsluitend aan het
toezicht van den Staat behooren. Gelijk de Staat onbevoegd is op het godsdienstig en zedelijjc gebied, zoo
is de Kerk niet bevoegd in zuiver burgerlijke en staatkundige zaken te beslissen.
Hoewel de Kerk en de Staat als twee verscheidene
en betrekkelijk onafhankelijke genootschappen naast
elkander staan, vordert nogtans bun gemeenschappelijk
doel — het tijdelijk en eeuwig heil van den mensch —
dat zij eendrachtig samenwerken, en zich onderling de
behulpzame hand reiken. Dezelfde mensch, lien de
Kerk tot zijne bovennatuurlijke bestemming leidt, moet
in den staat zijn tijdelijk geluk vinden; het is dus
noodig dat beide machten in vriendschap • en vrede
leven, om elk op hare wijze het geluk van den mensch
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te behartigen. « Maar wi.j1 het gezag van beiden zich
uitstrekt over dezelfde onderdanen wijI het kan gebeuren
dat eene en dezelfde zaak, hoewel op onderscheidene
wijze, tot beider rechtsgebied en rechtsmacht behoort,
daarom is het noodig dat Gods \Toorzienigheid, die
beiden heeft gesteld, ook beider weg juist en ordelijk
hebbe aangewezen. « Wat gesteld is, is door God geregeld. » (Rom. XIII, r.)
Deze overeenstemming berust echter op de onmisbare voorwaarde dat de Staat aan de Kerk onderworpen
zij, gelijk het tijdelijk geluk (het doel van den Staat)
als middel ondergeschikt is aan het eeuwige heil van
den mensch (het doel der Kerk). Zooals het lichaam
als werktuig van de ziel van deze afhangt, onder hare
leiding werkt, van haar leven en beweging ontvangt
en zonder haar in stof en asch vergaat, zoo moet de
Staat onder het toezicht van de Kerk zijne taak vervullen en het menschdom tot zijn tijdelijk geluk voeren.
Wie de hovennatuurlijke bestemming van den mensch
erkent en de goddelijke stichting der Kerk, kan zonder
zijne overtuiging te verzaken, deze stelling niet afwijzen.
De Encycliek schetst in weinige vvoorden dezelfde
leer : « Het is dus noodig, dat er een zeker verband
zij gelegd tusschen beide machten een verband dat
niet ten onrechte words vergeleken bij de vereeniging,
waardoor ziel en lichaam in den mensch onderling zijn
verbonden. HOedanig dit verband zij en hoever het
gaan moet, kan niet anders worden uitgemaakt dan
door de natuur van beide machten, in het oog te
vatten en rekening te houden met de voortreffelijkheid
en verhevenheid van de belangen aan beiden loevertrouwd : aan de eene als naaste en voomaamste belang
het bezorgen van een tijdelijk welzijn, aan de andere
het bereiken van hemelsche en eeuwige goJderen. »
Deze gewenschte verbinding legs den Staat een'
drievoudigen plicht op : a) Niet alleen moet hij in zijn
bestuur en -in zijne wetten vermijden alles wat strijdt
met de leer der Kerk, hij moet deze in de uitoefening
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zijner macht als hoogste richtsnoer betrachten. b) Hi)
is gehouden, ook ter wille van zijn eigen belang, het
naleven der christelijke wetten onder zijne onderdanen
te begunstigen en te waarborgen. Hij is verplicht
het geloof en de rechten der Kerk te beschermen, zijn
ge2,ag ten dienste te stollen van den godsdienst en, zoo
noodig, de godsdienstige belangen door de wapenen te
verdedigen. Jesus Christus gaf aan de kerk het recht
de hulp van den wereldlijken arm in te roepen, daarom
komt het haar toe over het noodzakelijke, het nuttige,
het gevoeglijke van deze tusschenkomst te oordeelen.
Haar dit recht ontzeggen is haar waar karakter ruiskennen en haar aan den Staat onderwerpen.
Tegenover deze drie plichten van den Staat vervult
de Kerk wederkeerig drie plichten jegens den Staat.
Zij erkent hem als eene goddelijke instelling, als een
krachtig hulptniddel om haar bovennatuurlijk doel te
bereiken. Zij legt haren kinderen den gewetensplicht
op aan den Staat te gehoorzamen en zijne voorschriften
na te komen. Zij toetst de handelingen van het openbaar bestuur aan de zedeleer, protesteert tegen de
wetten welke Gods geboden aantasten, en tracht de
schuldigen door gepaste straffen tot beterschapte brengen.
Even als zij iederen Christen die zich tegen de wet
Gods verzondigt vvaarschuwt , tot bekeering opwekt
en kastijdt, zoo heeft zij het recht en den plicht aan
de openbare machten de waarheid te verkondigen.
Want haar wend opgedragen, de bovennatuurlijke orde
in haren geheelen omvang, in al hare bijzondere en maatschappelijke toepassingen te handhaven.
Wij hebben eene leer ontwikkeld, welke de tijdgeest
als verouderd, onbestaanbaar met den vooruitgang veroordeelt, eene theorie die van de werkelijke toestanden
hemelsbreed verschilt. De Staat heeft de eendracht met
de Kerk verbroken en zich sterk genoeg gewaand,
buiten en tegen haren invloed, zijn doel te bereiken.
Men kan deze scheiding goed- of afkeuren, rnaar het
feit laat zich niet ontkennen, : de meeste regeeringen
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in stede van samen te werken- met de Kerk, nemen
jegens haar eene vijandige of ten minste onverschillige,
neutrale houdirg aan.
Om volledig te zijn moeten wij rekening houden
met dit feit en de verhouding tusschen Kerk en Staat
na de scheiding bepalen. Welke zijn de natuurlijke
grenzen der twee machten ook in de veronderstelling
dat de Staat weigert het gezag der Kerk te erkennen?
Twee stellingen dienen tot antwoord.
I. Ten gevolge der scheiding verliest de Kerk geen
enkel recht op de Katholieke onderdanen.
II. In weerwil der scheiding behouden de Katholieken hun recht op staatsbescherming. Bijgevolg a) geeft
de scheiding den Staat geen recht op het Katholiek
geweten b) in geval van strijd tusschen burgerlijke en
godsdienstige plichten hebben deze de bovenhand, en
c) moet de Staat, wil hij met de Kerk in betrekking
treden, haar als eene onafhankelijke maatschappij behandelen. Deze stellingen zullen wij trachten toe te
lichten met bewijzen ontleend niet aan de geloofsleer,
maar aan het gezond verstand om de vijanden der
Kerk met hunne eigene wapenen te bestrijden en te
wederleggen.
I. De Staat die zich van de Kerk scheidt erkent
haar niet meer als eene goddelijke instelling en onttrekt
haar zijne bescherming. Gelijk hij de vrijheid neemt
alleen het natuurlijk doel der maatschappij te vervolgeti
(alsof de bovennatuurlijke orde niet bestond voor de
maatschappij) geeft hij ook aan zijne onderdanen volledige vrijheid in godsdienstzaken. Zonder te letten op
hunne godsdienstige overtuiging, verzekert hij aan alle
burgers dezelfde rechten, en laat iederen eeredienst toe
welke de grondwaarheden der zedelijke en maatschappelijke orde niet aanrandt. Binnen deze grenzen kunnen
de verscheidene kerkgenootschappen hunne verkregen
rechten behouden en nieuwe verkrijgen.
De scheiding laat dezen rechtstoestand onveranderd.
De gescheiden Staat kan zonder den Katholieken gods-
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dienst uitsluitend te begunstigen, hem belangstelling en
vriendschap betuigen, hij kan alle eerediensten op gelijke
wijze bejegenen, maar nooit heeft hij het recht den
godsdienst in het algemeen te verbannen, of godde- en
zedelooze leeringen onder zijne hoede en bescherming
te nemen.
Wij veronderstellen dat een Katholieke Staat in
onmin geraakt met de Kerk, terwijl de meerderheid der
bevolking getrouw blijft aan haar geloof. In ,dit geval
trekt de natuurwet grenzen ten gunste der Kerk, die
de Staat niet mag overschrijden. VOOr de scheiding
genoot de Kerk als erkend staatkundig lichaam bepaalde
rechten ; door de scheiding onttrekt haar de Staat de
wettige erkenning, maar hij heeft geen recht haar van
alle voorrechten te berooven en aan zijn gezag te onderwerpen. Het rechtsgevoel en de billijkheid veroordeelen
deze aanmatiging als eene onverantwoordelijke misdaad.
Feitelijk overschrijdt de Staat gewoonlijk de Palen
van zijn gezag. Dit blijkt helaas al te duidelijk uit de
geschiedenis, welke in talrijke bladzijden de bloedige
vervolging der Kerk beschrijft en verhaalt. De Fransche
omwenteling schreef op haar vaandel : algerneene vrijheid van geweten eu overtuiging, maar smoorde in het
bloed van duizende slachtoffers de uitoefening dezer
vrijheid. De Romeinsche keizers vervolgden met helsche
woede de ontluikende Kerk, terwij1 zij met woorden
volkomen vrijheid aan alle eerediensten beloofden.
Maar de philosophic laat misbruiken buiten rekening, en vraagt wat het natuurlijk rechtsgevoel voorschrijft of verbiedt aan den Staat, die zich van de
Kerk scheidt. Het gezond verstand verbiedt hem de
rechten der Kerk op hare kinderen te schenden, en
dezen de bescherming te weigeren tegen de aanvallen
der vijandige kerkgenootschappen. De rechten der Kerk
Jiggen buiten het bereik van den Staat en zijn onafhankelijk van zijne macht, hij kan dus niets tegen de
Kerk.
Wie dit beginsel verwerpt wordt logisch gedwongen
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den Staat als God, als bron van alle gezag en recht
te aanbidden.
Opmerkelijk is het en troostend voor het katholiek
bewustzijn, dat de vervolgers der Kerk, om hunne
wederrechtelijke daden te rechtvaardigen, met hunne
beginselen in tegenspraak gel aken, en in stele der
onbeperkte vrijheid het schandelijkste despotisme huldigen.
« Nooit kan men de gehoorzaamheid aan de wet,
aan den wil van het openbaar gezag opzeggen. Zoodra
de wet gestemd is, verplicht zij iedereen. » Krachtens
deze rechtsleer hadden Nero en Diocletianus het recht
de martelaren te pijnigen en te vermoorden, de Joden
het recht den Verlosser te krnisigen, want de martelaren
even als hun Meester gehoorzaamden niet aan de Staatswet. Maar wat blijft over van de onbeperkte vrijheid,
alien volgens de nieuwe leer geschonken, van de yolksheerschappij, indien men tevens den Staat het onbegrensde recht toekent alles te regelen en te besturen,
in familie- en godsdienstzaken zonder beroep te beslissen? Onbegrensde vrijheid van iedereen; en daarbij
onbegrensde Staatsalmacht op elk gebied ; de oplosser
van dit onzinnig raadsel verdient met good bekroond
te worden.
Wie de rechten der Kerk aanrandt, randt het ge
weten der Kathoheken aan. De afgescheiden Staat echter
verklaart zich met gewetenszaken niet in te laten Hij
moet dus krachtens zijne eigene belofte deze rechten
eerbiedigen.
De katholieken vereeren de Kerk als eene goddelijke instelling, belast met de voortzetting van het verlossingswerk, wier gezag zij moeten erkennen, op straf
van hun eeuwig hell te verbeuren. Daze plicht volgt
uit het recht der geestelijke overheid te leeren en te
besturen. Wanneer derhalve de Staat den Katholieken
de vrijheid wil opdringcn aan hun voorvaderlijk geloof
te verzaken, trapt hij het heiligste recht ovan den mensc h.
met voeten, en maakt zich schuldig aan gewetensdwang.
De vrijheid van den Katholiek bestaat in het aanne-
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men van de leering der Kerk en in het nakomen van
hare voorschriften, de Staat welke deze vrijheid belem-mert breekt zijn plechtigen eed, van buiten godsdienstzaken te blijven en aan iedereen volslagen vrijheid te
verleenen.
De scheiding steunt niet op godsdienstige maar
op staatkundige gronden. Bijgevolg geeft zij den Staat
geenszins het recht, in plaats van de Kerk, andere
genootschappen te begunstigen. Niets anders echter doet
de Staat welke wetten rnaakt over de gehoorzaarnheid
aan de Kerk verschuldigd; over del opvoeding der geesteIijken, het toedienen der Sacramenten.
In plaats van hulde te brengen aan de waarbeid
client hij de belangen van de ketterij en de valsche
gezindheden, hij treedt op ten gunste der Protestanten
of (dud-Kathoheken.
Als de Staat het recht der Katholieken op hunne
gewijde kerkhoven straffeloos laat schenden, zijne scholen
aan godsdienstlooze onderwiizers toevertrouwt, miskent
hij zijn neutraal karakter en wordt beschermer van het
ongeloof en godsdienstloos onderwijs. Met 66n woord
de beloofde neutraliteit of onzijdigheid op godsdienstig
gebied leidt tot wettige erkenning en bescherming van
het ongeloof.
Er is meer ; feitelijk baart de godsdienstige onverschilligheid de vervolging der ware Kerk. Iedere bladzijde der nieuwere geschiedenis staaft deze bewering.
De Staat laat iederen godsdienst toe, maar geeft niernand
het recht eene godsdienstige overtuiging te hebben; hij
duldt alle eerediensten, op voorwaarde dat niemand aan
een' eeredienst belang hechte. De gevierde verdraagzaamheid of het recht om alles te ontkennen loopt nit
op de schromelijkste onverdraagzaamheid, op een' woedenden strijd tegen alle waarheid. Wie zich niet door
woorden laat verschalken teekent protest aan in naam
van het rechtsgevoel tegen deze bedekte vervolging der
Kerk; hij verlangt dat de Staat de vrijheid der Kerk
handhave, al was het maar om getrouw te blijven aan
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de beginselen, welke hij als het schoonste sieraad van
onze maatschappij verheerlijkt.
II. Onze tweede stelling was deze : In weerwri
der scheiding is de Staat gehouden de rechten der
Katholieken te beschermal.
De praktische toepassing van dezen regel zal misschien in zekere omstandigheden hare moeielijkheden
hebben, maar zijne waarheid is onbestrijdbaar, zooals
blijkt uit de volgende beschouwingen.
Wanneer de Katholieke Staat zich scheidt van de
Kerk verklaart hij dat ieder geloovige, getrouw kind
der Kerk, zijn natuurlijk recht verliest op de openbare
bescherming van zijne godsdienstige overtuiging. Deze
verklaring echter gaat de bevoegdheid van den Staat te
buiten, omdat zij lijnrecht strijdt met zijne bestemming.
Hij heeft bepaald ten Joel het waarborgen der goederen en rechten, welke leder burger op zich zelf niet
kan erlangen noch verdedigen. Nu bekleedt de vrijheid
van eeredienst -- voor de Katholieken volgens de voorschriften der Kerk — de eerste plaats onder de maatschappelijke goederen. Met recht vordert dus de Katholiek van den Staat de bescherming dezer vrijheid ; weigert hij deze, dan maakt hij zich aan plichtverzuim
schuldig en komt in tegenspraak met zijne begmselen.
Hij belooft alle staatkundige en . burgerlijke rechten aan
alien te verleenen, zonder onderscheid van godsdienst
en daarmede de vrijheid van iederen geoorloofden eeredienst, waarom dus aan de Katholieken, ook na de
scheiding, de handhaving hunner hoogste belangen ontzegd?
Het recht van vereeniging, met het doel een gemeenschappelijk goed te bereiken dat overeenkomt met de
goddelijke wet en de grondslagen der maatschappij is
een natuurlijk recht, onafhankelijk van de burgerlijke
wet. Ten alien tijde ontmoeten wij in de geschiedenis
machtige vereenigingen welke zich in den boezem der
samenleving ontwikkelen en gemeenschappelijke rechten
verkrijgen, niet aan den Staat maar . aan het natuur-
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recht ontleend. Krachtens- dit recht vormt eene bijzondere vereeniging handelende in naam harer leden, wier
gemeenschappelijke rechten zij vertegenwoordigt, eene
zedelijke persoon. Onzinnig is het te beweren, dat alle
vereenigingen, die de Staat bevat van hem hunne rechten
erlangen; integendeel de vereeniging welke een geoorloofd doel vervolgt heeft een onafhankelijk bestaan, en
recht op den steun van hit openbaar bestuur.
Het recht van vereeniging tiert en bloeit welig in
onze_ dagen en werkt niet altijd ten voordeele van het
welzijn en de orde der samenleving. Elk Staatsburger
mag deelgenoot worden van eene societeit of vennootschap en ook met zijne mededeelhebbers, naar goedvinden, hetzelfde huis of ook een prachtig paleis bewonen, statuten maken, millioenen verzamelen en van
zijne gewonnen renten leven. Leden der geheime genootschappen mogen vrij zich vereenigen, en samenzweringen
smeden tegen Godsdienst en Staat. De Socialisten
trekkers vrij met ontplooid vaandel door de straten
der hoofdstad en trachten het yolk tot opstand tegen
het rechtmatig gezag op te ruien. Alles goed, wij leven
immers in een tijd van vrijheid. Maar waarorn deze
vrijheid aan de Kerk geweigerd ? Zijs voldoet aan alle
eischen van een geoorloofd en onafhankelijk genootschap. De Staat is derhalve gehouden aan de rechten
barer leden de noodige bescherming te verleenen, wil
hij met de daad en niet met woorden alleen, de gewetens- en vereenigingsvrijheid huldigen en verdedigen.
Ongelukkig bekreunt de moderne Staat zich weinig
om de regels der logica. Hij schrijft in de grondwet ;
vrijheid van geweten en vereeniging, in zijn bestuur
wil hij Neer en meester wezen van de ziel en het
lichaam der onderdanen. Uit de twee bewezene stellingen leiden v6i a) eerstens of dat ten gevolge der
scheiding de Staat Been recht erlangt op het geweten
der katholieken.
Inderdaad indien de Staat vOOr de scheiding onbevoegd is in godsdienstzaken , hoe zal hij na de
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scheiding recht hebben zich met dezen te bemoeien?
Hij kan niet op eigen hand de grens trekkers tusschen
de geestelijke en burgerlijke aangelegenheden, de katholieken kennen deze grens door het kerkelijk onderwijs
en vragen geene inlichting aan de regeering. Deze is
gehouden de overtuiging der katholieken te eerbiedigen
in zaken welke tot het geloof behooren, en aan de
zorg der Kerk zijn toevertrouwd. De beginselen die
de verhouding reselen der twee machten en den strijd
tusschen beider voorschriften beslechten zijn, als het
ware, het erfgoed van alle christenen, zoodat de Staat
zelfs geen voorwendsel kan hebben de kerk van willekeurige en ongere:hte beslissingen te betichten. Betreft
de twijfel een gemengd punt dat tegelijkertijd in verband staat met het kerkelijk en burgerlijk gebied, zal
eene overeenkomst tusschen beide machten de gewenschte
oplossing geven; maar maakt de vraag deel van de
zedelijke orde waarop beide machten steunen, moet de
Staat zich van alle beslissing onthouden, omdat hem
alle gezag ontbreekt. De Kerk alleen is geroepen om de
zedenwet en de openbariug te leeren en te verklaren.
Het katholiek geweten raadpleegt in zijne twijfels de
Kerk, om hetzelve te verplichten dient de Staat zich
ook tot Naar te wenden.
b) De tweede gevolgtrekking uit onze stellingen
beschouwt het dikwijls voorkomende geval van strijd
tusschen de burgerlijke en godsdienstige plichten. In
deze omstandigheid gebiedt de cede eerder aan God dan
aan den Staat te gehoorzamen. Gelukkig geeft de
katholieke leer omtrent dit punt heldere en zekere
voorschriften, niet minder heilzaam voor den Staat dan
voor de Kerk.
Wie met onbevangen bilk den toestand beoordeelt,
zal bekennen , dat de Staat aan de beginselen door de
Kerk verkondigd, zijne rust en veiligheid te danken
heeft. De onbeperkte vrijheid, zijn troetelkind brengt
zijn eigen' bestaan in gevaar ; zij wapent de doodvijanden van alle maatschappelijke orde. De geschiedenis
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spreekt laid genoeg. De Hervorming met hare losbandige, alles verwoestende aanhangers, het bloedbad
der fransche omwenteling, de Mormonen met hunne
veelwijverij bewijzen tot welke uitspattingen de vrijheid
voert. Sedert Luther worstelt de maatschappij aanhoudend tegen de revolutie die in naam der vrijheid de
vernietiging van de bestaande orde vordert. De moderne
Staat speelt een roekeloos spel, de wapenen welke hij
tegen de Kerk gebruikt keeren zich tegen hem en ondermijnen de grondslagen van zijn gezag. De vrijheid
van denken, spreken, schrijven en drukken teelt met
onrustbarenden spoed losbandigheid, zedebederf, verachting
van alle gezag, socialisme, noch God, noch meester,
ziedaar het laatste en onvermijdelijke woord van de
onbeperkte vrijheid.
Welk geluk dus voor den Staat burgers te hebben
die uit overtuiging aan de bestaande overheid gehoorzamen, in hun geweten het middel vinden om aan de
bevelen der beide machten te voldoen. De katholieke
leer lost elke moeielijkheid op, verschaft licht in iederen
twijfel, wie Naar volgt, geraakt niet op doolwegen en
geniet de ware vrijheid omdat hij onbelemmerd op zijn
einddoel al zijn streven richt.
Ook in de laatste jaren heeft de geschiedenis feiten
geboekt, zeer geschikt om de bestuurders der volkeren
tot ernstig nadenken te brengen. Maar zij blijven blind
bij den rooden gloed der brandtoortsen die huizen en
paleizen verwoestte, zij hOoren de kogels niet die om
hunne ooren fluiten, zij blijven ongevoelig bij de vreeselijke tooneelen en moordkreten der Commune. Met
den rook der puinhoopen door den wind verstrooid
verdwijnt de angst, en dommelen zij voort in hun
zorgeloozen slaap op den rand van den afgrond.
c) Op de derde plaats onderstellen wij dat de Staat
tot betere inzichten door eene treurige ondervinding
gekomen, den vrede zoekt te herstellen met het geestelijk
gezag. In dit geval houden wij staande dat de Staat
de Kerk als eene volmaakte maatschappij client te
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behandelen. Hoewel wij ons ten gelieve der tegenstanders op het gebied van het natuurr' echt plaatsen, vorderen wij desniettemin dat zij de Kerk beschouwen
gelijk zij in levende lijve met hare grondwet bestaat;
zij is geen abstract en naar willekeurig gedacht wezen,
maar eene werkelijk bestaande maatschappij.
De Kerk werkt en blocit als eene volmaakte, uitwendige maatschappij door God zelven ingesteld, als
eene wettige vereeniging, waartoe alien verplicht
zijn toe te treden. Dit feit moet de Staatsmacht
erkennen, wil zij in betrekking treden met de Kerk,
wier gezag buiten hare bevoegdheid ligt. De leden
dezer Kerk kan zij vervolgen, maar zij is volslagen
onmachtig tegen het zedelijk hchaam. Met de Kerk te
vervolgen vervolgt zij hare onderdanen, wier bescherming haar doel is. Met de Katholieken als geloovigen
willen onderhandelen buiten de Kerk, dat heet ze aansporen tot het verlaten van de noodzakelijke voorwaarde
van hun heil, een' strijd in het levee roepen die ten
nadeele van den Staat zal eindigen. Indien de Staat
getrouw aan zijne belofte, alien heul en steun te verleenen, geen gewetensdwang uit te oefenen zich met
de Katholieken wil verzoenen, moet hij de Kerk en
haar bovennatuurlijk doel eerbiedigen.
Om haar doel te bereiken beschikt de Kerk over
de geopenbaarde leer, de H. Sacramenten en haar
gezag. Wie haar binnentreedt zoekt onder hare leiding
zijn heil te bewerken ; zijn doel is oneindig verheven
boven het tijdelijk doel van den Staat. Het geestelijk
gezag steunt op deze bestemming der Kerk. A.ls het
burgerlijk gezag zich het 'recht aanmatigt geloofspunten
voor te schrijven, godsdienstplechtigheden te regelen,
zijn zijne voorschriften nietig, niet verbindend voor de
Katholieken en geven soms aanleiding tot lijdelijken
wederstand. Geen enkel rechtstitel verleent het geestelijk
gezag aan den Staat, feitelijk oefent hij het al te vaak
uit, maar deze aanmatiging is tweemaal ongerijmd
wanneer hij krachtens de scheiding zich enkel de tijdelijke macht heeft voorbehouden.
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Voor de Katholieken is de Stichter der Kerk, welke
zijne goddelijke zending op overtuigende wijze bewezen
heeft, de weg, de waarheid en het leven. Zi)n vverk
deelt aan de menschen het brood des levens en de
genade der verlossing mede. Zij onderwerpen zich
daarom aan de Kerk en blijven haar getrouw tot in
den dood. Hare onafhankelijkheid volgt uit haar geestelijk karakter dat zich openbaart in haar doel, haren
,00rsprong en hare heilsmiddelen en uiterlijk in hare
algemeene verspreiding en het tijdelijk gezag van den
Paus, haar Opperhootd.
Ziedaar het feit dat niemand bij machte is te
wijzigen of te vernietigen daarbij komt de onwrikbare
overtuiging der Katholieken, welke de verbinding met
de algemeene Kerk of den Paus als volstrekt noodzakelijk tot hun hell beschouwen. De onafhankelijkheid
der Kerk is eene gewetenszaak, een geloofspunt, wie er
de schendende hand aanslaat maakt inbreuk op het
recht der Katholieken.
De goddelijke oorsprong der Kerk verklaart haar
machtig weerstandsvermogen tegen alle pogingen der
vorsten om hare rechten te verkorten. Zij zegeviert
over list en geweld terwijl de afgevallen genootschappen
de prooi van den Staat worden, en voor een handvol
gelds hunne onafhankelijkheid verruilen.
Terwijl deze gezindheden een tijdelijk doel vervolgen en op een rnenschelijken oorsprong steunen, ontspruit de Kerk uit een hooger en geestelijk beginsel.
Haar is de goddelijke waarheid toevertrouwd en de
uitdeeling van de bovennatuurlijke genade : hare voorschriften, in den naam van God gegeven, verbinden
under straf der eeuwige verdoeming. Ziedaar de kenmerkende trekken van eene maatschappij onderscheiden
en onafhankelijk van den Staat, van een rijk dat niet
van deze wereld is. waar de waarheid wetten maakt,
de genade het leven voedt, de hemelsche vreugde de
goede werken beloont. Dergelijke maatschappij ligt
buiten het rechtsgebied van den Staat, wien het nooit
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gelukt is, ondanks eeuwenlange pogingc n, haar het ijzeren
slavenjuk aan te wringen.
Wij hebben in bovenstaande stellingen de verhouding tusschen de twee machten geschetst. Zij laat beiden
tot haar recht komen, en iedere volgens 'hare natuur
binnen de grenzen van haar doel aan het geluk van
den mensch werken. Zij verzoent de Kerk met den
Staat zonder beider onaf hankelijkheid te belemmeren.
De ongeloovige rechtswetenschap daarentegen, bij de
bepaling der grenzen van beide machten beoogt niets
antlers dan de onderwerping en slavernij der Kerk. Dit
doel blijkt duidelijk uit de veroordeelde stellingen
(XLI, XLII, XLIII) van den Syllabus.
De 41 ste stelling verplicht de burger, in den strijd
tusschen kerkelijke en burgerlijke plichten, aan de wet
te gehoorzamen en het bevel der Kerk te overtreden.
Urn het ingrijpen van Staat in de rechten der Kerk te
bemantelen, hebben de re chtsgeleerden den Staat een
negatief en indirect gezag toegekend over geestelijke
zaken. In tuchtzaken van minder aanbelang, zeggen zii,
moet de Kerk wijken voor den Staat, die krachtens
zijn recht van veto een negatief gezag over geestelijke
aangelegenheden bezit. Zij voegen daarbij dat de Staat
het toezicht heeft over de tij delijke belangen der Kerk,
zoodat hunne theorie aan den Staat een dubbel recht
verleent : een rechtstreeksch en positief gezag in zaken
waarin het geestelijke zich met het tijdelijke vermengt,,
een zijdelingsch en afwerend gezag in geestelijke zaken,
welke hij van ondergeschikt belang oordeelt.
De tweede deter stellingen behelst de kettersche
leer van Richer en de Jansenisten welke alle maatschappelijk recht aan de Kerk onttrekt, en haar aan de
willekeur van den Staat onderwerpt. Tot hetzelfde
gevolg Leiden het beruchte recht van het placet (waardoor het den Staat geoorloofd is het afkondigen van
pauselijke stukken toe te laten of te verbieden, en de
uitvoering van besluiten en voorschriften der geestelijke
overheid te verhinderen) en het recht tegen de beslis-
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sing van het geestelijk gezag zich op de wereldlijke rechtbanken te beroepen.
Beide aanmatigingen vernietigen de vrijheid der
Kerk. Nooit, noch vO6r, noch na de scheiding kan de
Staat den Katholieken het recht weigeren volgens hunne
overtuiging te leven. De hoofdbron van deze moderne
stelsels ligt in de verkeerde opvatting der grenzen, Welke
het tijdelijke van het geestelijke scheiden. Het onderscheid tusschen • tuchtzaken van grooter of kleiner
gewicht hoezeer in schijn onschuldig, ondeiwerpt in
waarheid de kerkelijke wetgeving aan het burgerlijk
gezag. Hetzelfde geldt van het onderscheid tusschen
uit- en inwendige zaken van de Kerk. Deze leer brengt
zelfs het bestaan van de Kerk in gevaar. Want het
inwendige wezen van een menschelijk gezelschap openbaart zich noodzakelijk van 1_ uiten, vooral in eene
godsdienstige instelling bestemd om het leven der volkeren te leiden. Zij moet openlijk erkende overheden
hebben ; dezen geven mondelings of schriftelijk hunne
wetten en bevelen ; er zijn stoffelijke hulpmiddelen
noodig om te voorzien in het onderhoud der kerdienaren en in de behoeften van den eeredienst. Nu is
het ttich duidelijk dat geldmiddelen, vergaderingen,
plechtigheden, kerken en kloosters, priesters en Bisschoppen uitwendige en zichtbaren zaken zijn. In plaats
van al het uiterlijke der Kerk aan den Staat te onderwerpen, ware het eenvoudiger en openhartiger te beweren dat de Staat het bestaan der Kerk niet duldt.
Maar de moderne tijdgeest treedt steeds huichelend _
op ; hij nadert met langzamen tied, met neergeslagen
oogen, in eerbiedige houding jegens den godsdienst;
hij dweept met verdraagzaamheid en vredelievendheid,
met kennis en onderzoek, met vrijheid van denken en
oordeelen. Rukt gii echter het masker af, dan leesi gij
in vurige letters op het gesluierd hoofd, ongeloof,
loochening van God, als Schepper en Heer des heelals,
haat tegen alien geopenbaarden godsdienst en vooral
tegen de katholieke Kerk,
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Vrijheid van geweten, van denken, van diskussie!
roepen dag aan dag de verlichte mannen. Die vrijheid
-is onbcperk t voor iedereen ; dagbladschrijvers, ketters,
apostaten, godloochenaars, socialisten mogen hunne
gevo2lens en gedachten openlijk uiteenzetten en verdedigen Maar de Paus en Bisschoppen mogen niet
g) de geloovigen onderregeerm
(zonder toelating van de,Kerk
wijzen en leeren. De erk — zij alleen — mag hare
opinie niet verkondigen, zij mag niet hare kinderen
vermanen en tegen het ongeloof beschermen.
Een man van -fatsoen doer gestand aan zijn woord
en vervult nauwgezet de bepalingen van een gesloten
contract. Desgelijks zijn ook twee machten wederzijds
gebonden door eene geldige verbintenis. Hoe zullen wij
nu het gedrag van den Staat noemen wanneer hij een
concordaat met de Kerk gesloten eigenmachtig en willekeurig opzegt, schendt en vernietigt? Zijn gedrag is
onedel, schandig in strijd met de zoogeroemde scheiding en de heerlijke vrijheid aan de Kerk plechtig
belooid en verzekerd,
Dr A. DUPONT.
Leuven.

IMMUMMEtt
LDE AAN DEN H. GOMMARUS.

E praalstoet, in de goede stall van Lier, ter
eere van den H. Gommarus ingericht, is door
de dagbladen van alle gezindheid breedvoerig
beschreven geweest.
Maar er is nog eene andere hulde aan den H. Gom-marus, welke voor de lezers van Het Belfort » eene
bijzondere melding verdient. Wij willen spreken van
de Liersche cantate, door den Heer A. 0. Vermeiren
gedicht, en door den Heer Th. Van Wassenhoven
getoonzet.
Wie liefhebber is van frische, levendige pazij,
leze de 186 verzen door den Heer Vermeiren in het
licht gegeven.
Het gedicht bestaat uit drij deelen : stichting,
,ontwikkeling en behoud van Lier, door den H. Gommarus.
I.
De eerste woning van Lier was eene kapel, in
bet eilandje Nivesdonck, aan den board der beide
Nethen opgericht door Gommarus, wiens heiligheid,
reeds gedurende zijn leven, door uitstekende mirakelen
is bevestigd geweest.
Van het begin der cantate wordt ge gewaar, dat
ge met eenen dichter to doen heht. Geen slepend verhaal, geene overtollige woorden. Ge ziet Gommarus,
in het eilandje Nivesdonck, door 't duistere eikenwoud,
met zijne knechten, vooruittreden, en de eerste bidplaats
van Lier, in ruw bout, optimmeren.
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Kent gij de goedhertigheid, de mirakelen van Gommarus niet?
« Zie, hoe mild hij, op zijn wegen,
Wondren, weldaan zaait en zegen ;
Hoe hij feed en last verlicht;
Hoe, trots eigen zielenlijden,
Hij de zwakken steunt in 't strijden
En der blinden schreden richt!
Zie 't gebroken samengroeien,
Zie het dorre weder bloeien,
Waar zijn bee ten hemel dringt.
Zie, het gift verliest zijn krachten,
Wijl voor hen, die dorstend smachten,
't Water wellend d'aarde ontspringt! »

II.
Bij Gommarus' flood, zweven wondere tonen rond
het slot van Emblehem, tegen Lier gelegen.
Gommarus' lijk, in een bootje gelegd, glijdt, over
het Nethewater, naar des Heiligen bidplaats voort. En
« Bestendig sinds, uit alle gouwen,
Verdringt zich om Gommarus' graf
Een pelgrirnsschaar, en met betrouwen,
Smeekt elk zijn machtge voorspraak af.
Gesterkt, getroost, zoo keeren alien,
Met dankend herte, huiswaarts weer,
En doen hun vreugde luid weerschallen
In liedren, Liers patroon ter eer'.
Nu rijzen tal van nieuwe wonen,
En 't oord begunstigd door Gommaar
Groeit tot een stall, wier wakkre zonen
Haar' bloei doen stijgen jaar aan jaar.
Hun deugd, bun vlijt, hun rustloos streven
Naar d'eersten rang op elk gebied
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Heeft Lier met glorieglans o:ngeven,
Die de eeuwen door zijn stralen schiet ! »

III.
Maar 't is bijzonder in bet laatste deel dat de
‘dichter zijne vlucht heeft genomen.
Lier is bedreigd met de ergste kwalen :
« Ziet!
Uit 't donkere verre verschiet
Dagen
Rampen en ziekten en plagen,
Van alien acrd en naam;
Dringen, als dreigende vlagen,
Boven 't bloeiende Lier to zaam' ! »
De dichter ziet de Noordmannen op Lier nederstorten. En uit zijne Borst ontspringt de hertroerende
kreet
« Wee! o wee !
Mijn vadersteé!
Daar Wen, het zweerd en de toorts in hand,
De nijdige Noren uw straten door,
En dreigen met roof en moord en brand
Al wat ze onttnoeten op hun sroor!
Wee ! 0 wee !
Mijn vaderstee 1 »
Maar Gommarus waakt over Lier, en de Noordmannen, als door Gods hand geslagen, worden met
schade en schande teruggedreven.
De dichter ziet nog de wreede Pest die in Lier
hare slachtoffers zoekt.
En nogmaals moet hij zijne smert lucht geven :
« Wee! o wee 1
Mijn vadersteé!
Een vreeselijk monster gelijk, zoo waart
De moordende Pest uwe wijken rond,
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En werpt, lijk de Herfst het dor geblaart',
Uw kindren talloos dood ten grond'!
Wee ! o wee!
Mijn vaderstee ! »
Maar nog eens refit Gommarus de stad die hem
is toegewijd.
Zoo de Heer Vermeiren niet verplicht ware geweest
van kortbondig to zijn, zouden wij bier geerne eene
herinnering gelezen hebben aan de Liersche Furie (1595),
wanneer Lier, door Karel de Wraugiere, verrast, nog
denzelfden dag, dank zij den H. Gommarus, en dank
zij der hulp van Mechelen en Antwerpen, ontzet werd.
Het einde der cantate is overheerlijk, en der christelijke gevoelens van de Lierenaren gansch weerdig.
Gebed.
Gommarus, zie, wij knielen,
Met diep erkentlijk herte neer,
U dankend voor de gunsten, die weleer
Door U zoo mild, ons stad ten deele vielen !
0! blijf ons steeds welvvillend van omhoog
Uw trouwe hoede en machtge voorspraak wijden,
Van ramp en rouw voortdurend ons bevrijden,
Opdat ook thans door U, voor aller oog,
Des Heeren macht, zijn goedheid blijken moog'
Slotkoor.
Glorie zij God in den hoogen !
Glorie den Meestei van hemel en aard'
Wie is, als Hij, onze lofzangen waard?
Wierd niet Gommaar, op Wiens wondren wij bogen„
Liefdrijk door Hem ons verleend tot patroon?
Heeft niet zijn gunst hem verzeld op zijn schreden,
Zichtbaar zijn hand hem geleid hier beneden,
Roemvol gekroond in der hemelen woon ?
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Glorie aan God! Lijk door beken en stroomen
't Water der bron naar de diepten zich spoedt,
Boomen en planten bevochtigt en voedt,
Zoo, door de hand zijner Heilgen en vromen,
Stort Hij, in lavenden, sterkenden vloed,
Zegening neer op des stervelings lot!
Glorie aan God !
Glorie aan God ! »
De Heer Vermeiren, die reeds lieve verzen heeft
uitgegeven, heett ditmaal een klein meesterstuk voortgebracht. Ook wenschen wij hem van herte geluk, en
wij hopen nog schoonere lauweren rond zijn hoofd te
zien vlechten.
Het dichterlijk gevoel, waar de cantate van overvloeit, is prachtig getoonzet geweest door den Heer Th.
Van Wassenhoven, wiens naam in de kunstenwereld
sinds lang gekend is.
Hetgeen bij de enkele lezing, reeds zoo aangenaam
en zoo bevallig is, wordt, door de tooverkracht van de
muziek, lets bekoorlijks, ja soms, als eene hemelsche
melodij! Welk leven b. v. in 't optimmeren der kapel!
Wat zoetheid in de mirakelen van Gomrnarus! En
wat statigheid in de rampen der' jeugdige stad!
Het strekt Lier waarlijk tot eer, op hare openbare plaats, te midden van het handgeklap der begeesterde
menigte, in zoo edele taal, en met -zoo verrukkende
akkoorden, aan haren beschermheilige hulde te hebben
gebracht.
J. V. C.
Lier, 6 October 1890.

NO0 RDSCHE KERK Ul'I s DE ode EFUW.

E LadegaardsO bij Christiania, langs den over
kant van den fjord of ‘ golf naar den naam
dezer hoofdstad geheeten, bewondert men in het
park van het koninklijk kasteel Oskarshal , een der
,zeldzame en merkwaardige specimens der oude katholieke
kerken van Telemark.
Die kerk door onze nevenstaande plaat weergegeven
dagteekent uit de 13 de eeuw. Koning Oscar op reis in
Hallingdal vond dit gebouw half in puinen in het
,dorpje Gol, en de gerneente te ahm om het te herstellen
en te onderhouden, verkocht het aan den vorst die het
met zorg in zijn bovengenoemd park bet overbrengen,
gelukkig dit juweel der oude kunst aan de vernieling
te onttrekken.
Deze kerk rechthoekig en langvormig heett in
iederen gavel eenen kleinen vooruitspringenden portiek,
waarboven eene even rechthoekige lijst loopt met een
kruis er boven. Deze ingangen zijn door eene lage
gaanderij verbonden waarvAn de gesneden pilasters een
eerste ver vooruitkomende dak. onderschragen. Hooger
is een tweede dak van denzelfden vorm loch van minderen vooruitsprong, verder volgen vijf andere verdiepen
in vorm van spitszuil, en waarbov en een torentje oprijst
op zijne beurt bekroond met het gebruikelijk kruis
en den traditioneelen haan .
Al deze daken zijn bedekt met dunne plankjes
niet ongelijk aan vischschelpen, en gorgo3len, beeldwerk
en ronde dakvenstertjes brekea er schilderachtig de
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tentonigheid van, en brengen zoo het hunne bij om
aan het geheel een eigenaardig en oorspronkelijk karakter

te geven dat onwillekeurig doet denken aan den grilligen
bouwtrant der Siameesche pagoden.
B.

fAr AVIV W ;9It
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AllOLINO
FRA ANTONIO.

Alpenreuzen ruig en grauw,
'k Groet u in het Licht der Lente;
'k Groet u smeltend, purperblauw
Van j- ods weide hemeltente.
'k Groet u, veld en weide en wood,
Badend in Gods zonnezegen;
Bloernpjes, die uw knopje ontvouwt,
Groet u langs miin wand,:lwegen.
( 1) Azzolino NN as een roofridder, die, in 't begin der 13 e eeuw,
de steden van noorderlijk ltdlie afliep, moordend en plunderend
op eene hemeltergende wijze. Dante zingt van hem (INFERNO, XII,
log en i 10) « E quella fronte c'ha '1 pel cosi nero e »
« En daar die kup, Tie, met dat stekelig gitpvart Naar, dat is
A

»

En 't jaar 1228 had hij Verone stormende ^ hand ingenomen,
en er ijselijke gruweldad en gepleegd , vooral op vrouwen en kinderen. Dezelfde ramp zou welhaast het naburige Padua treffen.
Doch de minderbroeder Fra A ntonio, die te Padua met het beste
gevolg de Vaste gepredikt had, zou ook de stall bevrijden tegen
Azzolino. Hij trok naar Verone en trof er Azzolino aan. Deze
wierd, op 't woord van den H &lige Gods, zoo zoet els een lam,
smeekte om vergiffenis en beloofde aan zijne sti ooptochten een
einde te stellen
De koor zingt in naam van Azzolino's soldaten ; enkel in
den slotkoor zingen Paduanen, die van verre Fra Antonio tot
Verone vo)gden.
Het dichterlijk gemoed, waarmede de H. Antonius begaafd
was, moge het lentelied wettigen, dat hij zingt hier, in 't begin.
— In het danklied, dat hij na Azzolino's bekeering aanheft, wierd,
volgens zijne eigene gewoonte, de H. Schi ift te pas gebracht,
namelijk hier : Ps. CVI. « Et clamaverunt ad Dominum cum
tribularentur » (v. 6). A Et statuit procellam in auram » (v. 29)

AllOL[NO.

Nachtegaaltje, ik zong een lied
Met u merle, op blijden tone,
Ach, en kionk zoo droef daar niet
't Jammerklagen van Verone!
SOLDATEN.

(Koor.)

Laat nu voor spelende maagd en kind
De Lente bloemekens kleuren
Rijkgetint
Wij, we verven ze dood
In 't rood !
Binnen Verone blijft kind en maagd
In 't enge celleken treuren
On beklaagd,
Wee! we dorsten verwoed
Naar bloed !
Azzolino voert ons aan :
Hel noch hemel kan weerstaan !
VLUCHTENDE KINDEREN.

Heer, erberm Li ;
Heer, ontferrn u ,
Hoor ons weeklacht en geween
Arme weezen,
't Hert vol vreezen,
Spoeden wij ter vlucht, alleen !
Heer, verlicht ons,
Heere, richt ons,
Ach, we weten niet waarheen.
SOLDATEN.

(Kocr.)

Nachtegaaltjes! el ! niet kweelen :
't Liedje van uw jammerkelen
Zal ons meesters oor vervelen !
Juicht en huppelt, gezwind van voet,
Zingt Verone uwen laatsten groet,
Eer ge stort en verstikt in 't bloed.
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AllOLINO.

FRA ANTONIO.

Wilde gieren, af den klauw ! —
Dat geen vrees uw hert benauw',
Lieve kleinen : voor hun woede
Schuilt ge veilig in Gods hoede;
God bewaakt u langs uw baan....
AllOLINO.

Sa! mannen, hoe? Hier weiflend staan !
o Schande!.. Neen, geen mensch zal hooren
Dat ooit een grauwrok kaalgeschoren
Mocht ongedeerd rnijn wegen storen,
En strijken ging met mijnen buit !
Mijn dolk !... Vooruit!
FRA ANTONIO.

o Vijand Gods, gij blindverwoede,
Hoelang nog baadt ge in christen bloede;
Hoelang nog zaait ge, alom door 't land,
Ellende en dood, uit vloekbre hand?
Gods wraak breekt los op u van boven :
Zijn schicht zal u den schedel kloven !
EENIGE SOLDATEN.

(Halve koor.)

Wee!... Azzolino schrikt :
Hij blikt
Omhoog
Met strakgespannen oog !
Op 't bleek gezicht
Weerkaatst een tooverlicht!
Hij beeft ! Wee, van zijn blauwe lippen
Staat ziel en leven weg te glipp en !
SOLDATEN.

(Voile koor.)

Weg! weg; den sluwen tooveraar,
Die dreigt met God en doodsgevaar!
Wij houden met zijn pre& den spot :
Heer Azzolino is ons God.

AllOLINO.

Aan hem het land !
Aan hem het yolk !
Aan hem ons hand !
Aan hem ons dolk !
En schande, schande en dood
Aan wie hem weerstand bood !
AllOLINO.

Mannen, staat !... Den dolk ter scheede !...
Azzolino smeekt om vrede :
Smeekt met hem den grooten God !...
'k Sta den helkolk in te zinken ;
Ziet, o ziet het aanzicht bjinken
Van den man, dien gij bespot!
ENGELEN.

Heer, erberm u;
Heer, ontferm u;
Laat den zondaar niet alleen !
Reik uw hand hem,
Hot" ten pand hem
Fr ai Antonio's'. gebeén.
Heer, verlicht hem ;
Heere, richt hem ;
Laat hem rouwvol nader treén !
AllOLI NO.

Vader, help mij ; wees genadig !
Ik beken het : 'k heb misdadig
Mijnen Heer en God getergd.
'k Val ootmoedig u te voete :
Spreek, en 'k geef in rouw en boete
Wat Gods recht en eere vergt.
ENGELEN.

Heer, 'verlicht hem;
Heere, richt hem ;
Laat hem rouwvol nader treén.
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AllOLINO.

AllOLINO.

Neem tot pand mijn' riem en degen,
Die 'k bemorst heb allerwegen
Met onschuldig menschenbloed.
Neem, en mocht de hard des Heeren
Van mijn hoofd den biiksem keeren,
Dien ik tartte dolverwoed.
FRA ANTONIO.

In ellende en bangen nood
Hebben wij tot God gebeden :
God laat ons, nit grat en dood,
Weer in 't blijde zonlicht treden.
Door het bruisend stormgewoel
Heeft des Heeren stern geklonken,
En het westerwindje zoel
Streelt de bloom van dauwvocht dronken.
Nachtegaaltie, klinke ons lied
God ter eer, op blijden tone !
't Klinke, en zwijge in eeuwen niet
Van Gods glorie in Verone !
PADUANEN.

(Slotkoor.)

Verheft in 't hoogst der locht
Gods goedheid zonder gronden :
God heeft zin yolk bezocht,
God heeft zijn' man gezonden.
Licht en liefde omkranst zijn hoofd ;
Heul en troost ontvloeit zijn palmen :
Heil! Antonio geloofd !
Zingt hem lof en eerepsalmen !
Padua bloeit voort in vrede,
Van ellende en flood bevrijd :
Blijve in dank ons trouwe stede
Aan Antonio gewijd!
5uni, 189o.

EUG. DE LEPELEER.

BOEKENNIEUWS EN KRONUK.

Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche
taal, door J. VERCOULLTF, professor in d Nederiancische philologie
te Gent. — Gent, J. Vuylsteke. Prigs fr. 4,00.
Het is met een waar genoegen dat v\i1j do we , k aanbevelen,
immers is het een merkwaardig gewrocht en zijn veischimen
levet t het bewijs van eene yc, are taalkundige hergeboorte in Vlaamsch
Belgie. Overige. s is het door de Koninklii ke Academie van Belgie
bekroond met een « prijs De Keyn ».
Tot hiertoe bezat men geen etymologisch woordenboek der
Nederlandsche Lai, en orn den ° of sp y ong en den wortel onzer
woorden op te spores, was men verplicht zijnen toevlucht te nemen
tot Duitsche en Engelsche werken \\ aai in sours een plaatseken
bespaard was voor ons Nedeilandsch
Natuurlijk was dat een geringe bate, en nochtans moest de
vooruitgang die de Germaansche taalvorsching sedeit Grimm verivezenlijkt had in juistheid en zekerheid, ook ten onzent benuttigd
worden. De heer Vercoullie heeft de ondet nerning bcp'oefd, hij
beet de bestaande leemte aangevuld en wel op zulke wijze dat
zijn bock kiassiek zal biljven en moeili j li oveitroffen worden.
Eerst een woord uitleg hoe de schrijver zi j ne taak opgevat
heeft o-n zoo te toonen welke diepe kennis hij bezit van zijn
,onderwerp en om zijne wijze van bewerking te doen kennen.
Hij geeft gansch den wcordenschat der taal. Trouwens, zich
bepalen bij de woort:en van Germaanschen oorsprong alleen ware
in vele gevallen het dLn gebruiker bezwaarlijk maken, daar hij
niet altijd weet tot \velke familie het te zoeken wooed te huis
behooi t. Het woordenboek bevat dus : i° al de woorden die
echt Neder?andsch zijn ; 2 0 de vreemde woorden die naar het Nedeilandsch taaleigen vervormd zijn ; 3" de vreemde woorden waarvan
de oorspiong met duidelijk te herkennen is; 4 0 zulke woorden die
our een of ander reden meldensw?ardig zijn, als sommige verouderde woorden, clialectvkoorden en woorden van den internationalen
taalschat.
Deze bouwstotTen zijn gerangschikt met eene zekerheid van
stelsel en eene uitgebreidheid van kennis welke wtj waarlijk niet
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genoeg kunnen prijzen. Men moet zulke werken op touw gehad
hebben om te kunnen beseffen wat al opzoekingen zij kosten,
welk geduld, welke zorg en welken geest van critiek en helder
oordeel zij vergen.
Het plan van elk artikel is eenvoudig en duidelijk. Van de
Germaansche woorden geeft de schrijver eeist den middeleeuwschen vorm, hij klimt verder op tot de oude dialecten zooals
het Angel-Saksisch, het Oud-Hoogcluitsch en de Noordsche talen
met hunne verwanten en hunne vertakkingen. Behoott het woord
tot den Indo-Europeeschen groep, hij geeft de woorden_ der klassieke talen, ook soms die van het Sanscritsch als zijnde het oudste
lid van den familiestam.
Bij middel van klare verkortingen en zonder nutteloos vertoon van belezenheid en geleerdheid, is dat alles bescheiden en
duidelijk uitgeweikt. Overal ontwaart men eene overvloedige en
zekere wetenschap, die zich geleidelijk voordoet en bligevolg gemakkelijk overgaat in den geest van den lezer.
Voor de ontleende woorden vergenoegt zich de schrijver niet
met het vreemd woord te vermelden dat in onze taal binnengevoerd
is, hij geeft er de onmiddellijke en middellijke afleiding van, en
pier ook, op dit afwisselend en veranderlijk terrein, vinden wij,
even als vroeger, dezelfde grondige en persoonlijke bekendheid
met het behandelde onderwerp.
Het past bier niet de stellingen van M. Vercoullie te bespreken, zeggen wij slechts dat hij in het algemeen in de twijfelachtige gevallen de waaischijnlijkste oplossing geeft, en voor wat de
nieuwe verklaringen en ophelderingen betreft, dat hij bijna altijd
den spijker op het hoofd treft in zijne streng beredeneerde gissingen. Kortom, steeds zal er rekening hoeven gehouden te worden
van de denkwijze van dezen geleerde, die in den grond met zijn
vak volkomen bekend is.
In zijne voorrede zegt hij ook dat hij bij zijn werk woordenlijsten zou willen voegen hebben die om zoo te zeggen de
woordvorschende inventai is zouden geweest zijn van onze taal.
Dit ware van het hoogste belang geweest zoowel voor de taalkunde als voor de geschiedems der beschaving, doch ongelukkig
hebben de vooreN g arden der uitgave het onmogelijk gemaakt. Hopen
wij welhaast een tweede druk noodzakelijk te zien warden, waaraan
de schrijver dan die gewenschte vollediging zou brengen, alsmede
eerie lijst der Grieksche, Latijnsche, Fransche, Engelsche, Duitsche
woorden welke er in voorkomen, en voorts eene lijst van Fransche
woorden aan de Germaansche talen ontleend.
In afwachting, wenschen wij eindelijk aan de studie van M. Vercoullie`het beste gelukken, want zij is er volkomen waardig van
Gent.
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Laag gezonken, schets uit het Gentsche volksleven, is een
novelletje van Emiel De Beule dat waarlijk eer doet aan zijn
jeugdigen schrijver.
Het is de geschiedenis van twee zusters waarvan de eene, met
eenen deftigen werkman gehuwd, gelukkig is, terwij1 de andere,
in het levensbootje gestapt met eenen dronkaard tot diet verlaagd,
zedelijke en stoffelijke ellende te verduren heeft. toch
komt de verdwaalde op het goede spoor terug.
Om der wille der moraliteit, der belangstelling en der - Noldoening van den lezer had ik liever gezien dat Lina hares echtgenoot tat betere gevoelens bracht door haar engelachtig geduld,
in plaats dat die omkeer schielijk en zonder voorbereiding gebeurt
door eenen dens ex machina, hier vertegenwoordigd door eenezware ziekte.
N. De Beule verhaalt aantrekkelijk, hij heeft een lossen en
vloeienden stiji; er steken gang en leven in zijne manier van verhalen en zijne taal is in het algemeen zeer zuiver. Wij bestatigen
met genoegen dat hij op korten tijd uiterst grooten voortgang
gemaakt heeft order alle opzichten.
Wat den schrijver inzonderheid hier kenmerkt is zijn opmerkzaamheidsgeest hij ziet de minste bijzonderheden, hij schetst
naar de waarheid en de wezenlijkheid, en geeft alle y bescheiden
to in eenige vluchtige trekken naar de natuur terug. Hij is een
ware en verdienstelijke realist in den goeden zin des woords.
Nu dat het lezend publiek tot overbezadiging toe overstelpt
geweest is met novellen en verhalen van alien aard, hoeft de
novellenschrijver de doorgaansche alledaagschheid van het onderwerp te vergoeden door eene levendige en snedige voorstelling,
door jets puntigs en treffends in het inkleeden.
Beproeft de schrijver zijne krachten aan Beene verhalen van.
langeren adem waar, de gewone verhaalkunst nog op zijne plaats
is,- hij moest dien nieuwen weg trachten in te slaan. Een novelletje
heeft maar reden van bestaan voorzooveel het beantwoordt aan,
de hooger vermelde voorwaarden en het tintelt van geest.
M. De Beule bezit den besten aanleg en met studie en vol.
harding zal hij het ver brengen.
K. V1, Academie. — Zitting van 22 Oct. : Vergadering van=
commission, bespreking en regeling van nieuwe uitgaven en van.
huishoudelijke kwestien.
Aan Rond den Heerd. Stout gesproken is halt gevochten ;
ja, als men zeker van zijn feit is, anders valt de steen loodrecht
weer Ons bestrijdende over het artikel Eene betreurlijke benoeming
bevestigt het Brugszhe tijdschrift stout en boud dat M. Obrie niet
vermeld staat in de laatste uitgave van het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde. Ik heb,
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mlj de moeite getroost eens die bevef,tiging van bij te onderzoeken,
en zie, ik vind den naam Obrie met eene geheele lijst werken
op, blz. 564 van gezegd Biographisch woorden`Doek ! ! Voorzichtigheid past aan tedereen, met waar ?
Davidsfonds. — Op io November, om 5 uren, in de groote
zaal van den St. Jozefskring, prijsuitreiking aan de bekroonde leerlingen in de Vlaamsche pri,skarnpen van het Gentsche Dwidsfonds.
Kindertoorieelen, declamation, zang en voordracht van Mgr Rutten
over de maatschappelijke zaak ; de plechtigheid zal opgeluisterd
worden met de tegenwoordigheid van Zijne Hoogwaardigheid
Mgr Stillemans, bisschop van Gent. De leden van het Davidsfonds
hebben vrijen toegang doch voor de voorbehoudene plaatsen wordt
fr. 1,0o geeischt. Men verwacht grooten toeloop.

— Men heeft te Bombay een prachtig geenlumineerd handschrift gevonden van Dante's Divina comedia.
— De klas der schoone kunsv:n der Belgische Academie hield
zondag 26 Oct. 11. hare jaarlijksche plechtige zitting.
Redevoering van M r Schadde voorgelezen door M r Hymans :
Quelques considerations sur I'enseignement donne aux artistes au point
de vue de leur profession. De redenaar wijst op het verkeerde
van het tegenwoordig onderwijs dat de practische kanten van de
bedrijven te veel over het hoofd ziet, om zich slechts, in bouwkunde en andere vakken, met het ideale en het speculatieve der
kunst bezig te houden.
Uitvoering der cantate Sinai van Paul Lebrun uit Gent, bekroond
met den 2 den prijs in den prijskamp van Rome. Het kenmerkende
van dit muzikaal gewrocht is de rijkheid der orchestratie.
Verders werden de laureaten in den prijskamp van bouNkkunde
bekroond : 1 0 A. Verhelle uit Brugge; 2° A. Kockerols uit Antwerpen ; 3° en 4° eervolle meldingen aan Vereecken uit Antwerpen
en Marcq uit Brussel. M r Hoffman werd bekroond voor een ontwerp
van diploma.
— Het comiteit tot onderstand der slachtoffers van de ramp
aan den Kattendijkdok te Antwerpen, zendt ons het verslag zijner
werkingen gedrukt bij Kockx aldaar. Fr. 8o3942,27 hebben de
giften bedragen en zijn gebruikt voor schadeloosstellingen, verleenen
voor renten, besteden van weezen, afleveren van spaarboekjes. enz.

— M. Keymeulen uit Antwerpen, leidde onlangs ons Vlaamsch
binnen in La Revue des deux mondes en schreef er eene studie
in over Ledeganck, Th. Van Ryswyck en Jan Van Beers. Ten
slotte vroeg hij zich of indien onze taal zich wel staande zou
kunnen houden te midden der overwegende volkeren waartusschen
wij leven. Ja, indien onze letterkunde belangrijk genoeg blijft,
doch daarvoor moet de )eugd werken en studeeren en hoeven de

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

315

Vlamingen weer belang te stellen in de geestesgewrochten van hunne
schrijvers en dichters.
Verkiezingen. — Het land door is het eene v:ctorie geweest
voor de katholieke partij, (loch buiten Antwerpen is het Vlaamsch
in het algemeen nergens de platform geweest van den gemeentelijken strijd. Overal is het ongelukkig onaangeroerd en onbesproken
op - den achtergrond verstoken gebleven. De Meeting beloofde,
_zooals het vroeger was onder zijn bestuur, onze moedertaal, die
thans op het stadhuis als eene asschepoester verstooten worth,
weder op het gemeentepaleis in eer te herstellen, doch te vergeefs, en de zoogezegde vlaarnschgezinde geuzen onder den hiel van
La Ruche wallonne geknield, moesten zelfs de voorloopige candidatuur
van Pol de Mont over boord werpen. Om hunne antivlaarnschgezindheid te bekleuren wreven zij den Vlaamschen dichter zijne
wispelturige onstandvastigheid aan ; zij dolven de oude koeien uit
-den gracht : zij verweten hem zijne medewerking aan de betooging
ter eere van Coremans,enhaalden zijne verzen aan van in illo tempore:
Wat Waalsch is, dat vertreden wij ;
Wat Geus is, dat verschoppen wij.
Mr V. C., de Antwerpsche briefwisselaar van La Chronique, trachte
hem zelfs bespottelijk te maken en spraak onder vorm van drukfeil
van zijn Losse Scheeten. (Losse Schetsen).
De Mont was opzettelijk van Borgerhout naar de Scheldestad
komen wonen om als gemeenteraadslid de trappen van het stadhuis te beklimmen. Wij betreuren zijne karakterloosheid want het
was zijn plicht den strijd voltehouden en te toonen dat hij een
-mail was uit een stuk. Hetzelfde geldt voor de plooibaarheid van
den bouillant Achille, Janneken Van Rijswijck, die met de meeste
bereidwilligheid der wereld de candidatuur van den dichter van
Idyllen, Fladderende Vlinders enz., waarvan hij peter was, in het
water laten vallen heeft. Desinit in piscem.
Nu was het oogenblik daar voor Pol de Mont' de voorschriften werkstellig te maken van zijn gedicht,Houdt u Fier.
Geen bespotter kan u schelen
Zet den doormen schreeuwer stom
en, stond 't mes op uwe kelen,
Houdt u nicht, en ziet niet , om !
De Lamartine (Nlphonse de Prat t 186)) Op Zoniag
19 October en volgende dagen is te Macon zijne geboortestad, het
eeuwfeest gevierd van Men dichter van Meditations. In 1878 was
hem reeds aldaat een standbeeld opgericht.
De feestelijkheid gebeurde met bijzonderen luister ; de hear
Minister van Openbaar Onderwijs, Jules Simon en anderen spraken
redevoeringen uit, kronen en bloemtuilen wer p en nedergelegd,
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gedichten werden afgelezen en Mgr Perraud hield onder den plechtigen lijkdienst tot lavenis zijner ziel gedaan, eene merkwaardige
lijkrede.
Niettegenstaande eenige misslagen is De Lamartine toch altijd
aan de Kerk getrouw gebleven geweest.
j Den 2i October laatst is te Gent overleden in den ouderdom.
van 74 jaar Virginie De Hoon, weduwe van dichter Karel Ledeganck, schoonzuster van wijlen Dr Hoogleeraar Heremans en.
dochter van Joos Frans De Hoon, in leven dokter, burgemeester,
vrederechter, schoolopziener en letterkundige te Caprijk. Zij was
de moeder van den heer Ledeganck, gewezen onder-gouveineur
van den Congostaat en thans algemeen consul en zaakgelastigde
bij de republieken van Venezuela, Colombie en den Equator.
t H. J. Flemmich, een vriend en bewonderaar onzer Vlaamsche
dichters waarvan hij vele werken in het Duitsch vertaalde, zooals
dichtstukken van De Mont en De Geyter. Hij stterf te Freiburg.
t Charles Verlat, bestuurder der Koninklijke Academie van,
Schoone Kunsten te Antwerpen, 66 par. Hij was leerling van
De Keyser en heett met welgelukken meest al de genres der
schilderkunst beoefend.
Een tijd tang was hij bestuurder der Schilderschool van,
Weimar.
t Kardinaal Hergenrcether, een der lichten van het katholieke Duitschland, stierf op 5 October 11. op het kasteel van
Mehreran in Tyrol.
Hij was een ieverige medewerker aan het Kirchen-lex.con van
Welze en Welte, hij schreef Plzotius, Anti-Janus, doch maakte
zich inzonderheid wereldberoemd door zijn meesterwerk over de
Kerkgeschiedenis.
t De eerw. heer Theofiel Van Bogaert, gewezen professor
van Rhetorika in het college van Geeraardsbergen en laatst bestierder van het klooster te Buggenhout. Hij was slechts 39 jaar oud.
Den letterkundigen geest die als een familietrek de eerw. heeren,
Van Bogaert kenmerkt bezat hij ten voile. Vol belangstelling voor
ooze letteren was hij een verlichte waardeerder onzer letterkunde
en een der beste leeraars in het vak. Heeft hij weinig voor het
publiek geschreven, het ontbrak hem geenszins aan bevoegdheid,
het lag alleen aan zijne overdreven schuchtere zedigheid.

*9-

r:*EV221: *
De afschaffing der Normaalscholen voor
het middelbaar hooger onderwijs.

ANG reeds duurt de twist omtrent het aanwerven
der leeraars van het middelbaar onderwljs, en
de wijze op de welke men het best jongelieden tot het leeraarsambt moet voorbereiden. De Staat
moet zijne eigene normaalscholen bezitten, beweert men
langs den eenen kant, ,en het is slechts in zulke bijzondere gestichten dat men goede leeraars kan vormen;
zelfs wordt er staande gehouden dat men de leeraars
der Athenwa uitsluitelijk onder de gediplomeerde normalisten zou behooren te kiezen. Anderen, niet min
bevoegd, zijn van meening dat een normaal onderwijs
heel voordeelig in de Fakulteiten van wijsbegeerte en
letteren gegeven kan worden (I), en dat het bestaan
van normaalscholen niet alleen als overtollig maar zelfs
als noodlottig voor het onderwijs aanzien moet worden.
Gelijk het bier ten lande maar al te dikwijls
gebeurt, is het in zake van afschaffing der normaalscholen wederom veel meer de partijgeest dan het
paedagogisch belang, die onze tegenstrevers doet protest
aanteekenen.
Doch te midden van dat geschreeuw en dier factice
opgewondenheid van wege het liberalisme, blijft de grond.
der zaak onaangeroerd. De pleidooien ten voordeele der
afschaffing, en de vlugschriften door meer dan een

(i) Ons schrijven raakt slechts de taal- en geschiedkundige
studien : ik acht mij niet gerechtigd over het onderwijs der wisen aatuurkundige wetenschappen te oordeelen.
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hoogleeraar in 't licht gegeven om op wetenschappelijk
gebted de noodzakelijkheid dier afschaffing te bewijzen,
blijven onbeantwoord.
De woorden van den Parijschen hoogleeraar Michel
Br6a1 : « l'Ecole normale de Liege est ce que l ai vu
de mieux en Belgique » (I) werden tot oververzadiging
toe herhaald, zonder dat de vraag gesteld werd of deze
mieux volstrekt was en met vatbaar voor verbetering.
Men verzuirnt ook insgelijks de lezers het volledig
gedacht van den Franschen geleerde te doen kennen, en
waarbij het bestaan dezer ' school te aanzien is als
( une . des causes de l' affaiblissement des jacultes des
lettres ». In dithyrambischen stijl wordt de Luiksche
school opgehemeld; o,ntelbaar zijn de geleerden Welke
er gevorrnd zijn, geen onderwijs was volmaakter, enz. enz.
Schrijvelaars vallen zelfs in het , grappige en drukken
volzinnen welke ik volledig wil aanhalen om als geen
uitvinder bij de geletterde lezers verdacht te worden :
((_ Get institut pouvait seul caractdriser en Belgique
a l'enseignement des hautes etudes tel qu'il est etabli
a a t etranger dans des etablissements speciaux, quelque
o chose comme le College de France qui a rendu de
a si eminents services a I etude desinteressee et ci I hu« manite. )) (2)
College de, France! en dat komt voor in een dagblad dat aanspraak wil maken op geleerdheid !
Le College de France, gesticht door Francois I en
opvolgenlijk genoemd Le college des trois langues en Le
College royal, heeft immers geen gemeens met gelijk welke
normaalschool , de geijkte uitdrukking in Frankrijk luidt
a Dans l'Universite on enseigne la science faite, au College
de France. la science qui se fait », dus de hoogere en nog
speculatieve en tastende wetenschap en geenszins het
mecaniek der leeraarsvorming (3).
(1) M. MEAL. Excursions peclagogiques, bl. 179.

(2) Correspondance de Liege in :1-71andre liberale, 19 Sept. 1890.
(3) L'ecole normale de Paris den 3o Oct. 1794 door Lakanal
gesticht, in 1808 heringericht, in 1826 afgeschaft en in 183o wederom
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Laat ons hopen dat het nummer van dat blad
te Parijs nooit aanlande, want welke netelige teleurstelling zou het voor een Fransch geleerde zijn moest hij
‘eens naar Luik overkomen om met eigen oogen het
Belgisch Petit College de France te kunnen. aanschouwen.
« Nos deux universites officielles decapitees (wonder dat ze nog leven) et l'enseignement de l'Etat ridiculise aux yeux de [Europe savante toute entiewe (i)
(welk geluk dat het heel de wereld niet is !) » « Eene
nieuwe euveldaad van wege de regeering tegen het
openbaar onderwijs (2) ». « De regeering vervolgt het
nationaal onderwijs met haren onverToenlijken haat...
De geschiedenis Tal streng over onze meesters oordeelen. » (3)
« C'en est fait, » roept men uit — .och arme !
is L'Ecole normale des Humanites de Liege a vecu.
Cette ecole faisait honneur . a l'enseignement public
beige : c'átait assez pour la ' condamner a disparaitre (4). Men vraagt zich of of die dagbladschrijvers
aan hun eigene woorden wel het minste geloof hechten !
Zou men niet denken dat er in de laatste aanhaling
sprake is van de Fransche omwentelaars der vorige
eeuw? Maar p een, men bedoelt dien ongelukkigen minister
De Volder, welken men beschuldigt, uit haat tegen zijn
vaderland, alles te does verdwijnen wat aan het land

in het leven geroepen, maakt deel van hetgeen men noemt
l'Universite. L'Universite bevat geheel het lager, middelbaar en
hooger onderwijs; la Sorbonne is de faculteit van -wijsbegeeite
en letteren te Parijs. Dezelfde verwarring bestaat hieromtrent als
met L'Institut en l'Academze francaise; l'Instztut dat de verzamehng is van al de geleerde en letlerkundige areopagen, is
samengesteld uit 1° l'Academie francaise met hare 40 onsterfelijken en gesticht door Richelieu, 2° l'Academie des inscriptions
et belles lettres, 3 0 l'Academie des sciences morales et poll tiques,
4° l'Academie des sciences, 5 0 l'Academie des beaux-arts.
(i) Aangehaald en besproken door het yournal de Bruxelles,
11 October 189o.
(2) Flambe liberale, 20 October.
(3) Flandre liberale, 3o Sept. Cf. 1 en 27 Sept. n' . waarin de
artikelen der EtoilP beige overgenomen werden.
(4) La Meuse, 22 Oct. 189o.
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tot eer kan strekken. De wereldberoemde Thonissen
werd wel eens minister der openbare onwetendheid
genoemd, Minister De Voider moet niet verwonderd zijn
nu ook van hoog verraad beticht te worden. Gelukkig weet toch ieder die zich door partijgeest niet laat
beheerschen dat het streven van den heer Thonissen
gelijk dat van den beer De Voider, altijd geweest is
de vrijheid van iederen burger te handhaven en de yolksdenkwijze in niets te krenken. Beiden hebben veel
bijgedragen tot het heropbeuren van het onderwijs en
tot den bloei en de verspreiding der wetenschappen.
Doch genoeg over dit holklinkend gezwets en die
onvaderlandsche plichtige partijdrijverij ; onderzoeken wij
thans de zaak onder paedagogisch en wetenschappelijk.
opzicht.

Men weet weaken grooten vooruitgang het middelbaar en het hooger onderwijs gedaan hebben van de
jaren 1815 tot 183o. De normaaischolen waren onbekend
en de toekomstige leeraars werden op de hoogescholen
gevormd. Reeds sedert 182o hadden drie professors
aan de Luiksche hoogeschool paedagogische leergangen
geopend, en bun voorbeeld werd in 1823 door den
beroemden Bekker te Leuven gevolgd. Een koninklijk
besluit van to September 1827 erkende de noodzakelijkheid dit onderwijs aan al de hoogescholen in te voeren (I).
De omwenteling was hoogst noodlottig aan het
onderwijs en het duurde jaren eer het weder ten voile
herleefde. Tot in 1850 (wet van to Juni) was men
zelf niet verplicht een diploma te bezitten om als leeraar
bij een athenaeum of een college aangesteld te kunnen
worden.
Men leefde onder Franschen invloed, men wilde

(i)
besluit werd alleen te Luik en te Leuven uitgevoerd.
Ci. Etat de l'anstruction moyenne en Belgzque. 183o-1842.
Rapport. Bruxelles, 1843, p. XI.
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in alles Frankrijk naapen en met het verledene volop
afbreken. Te Parijs bestond eene Ecole normale, was
het dan geene schande zoo jets in Belgie niet te bezitten?
Ook werd in een wetsontwerp van 20 September
183o door Ph. Lebroussart het stichten eener normaalschool reeds. vooruitgezet.
Door koninklijk besluit van 3 November 1847
werd bij, de Gentsche Fakulteit van wetenschappen en
bij de Luiksche Fakulteit van wijsbegeerte een normaal
onderwijs eindelijk ingericht. Men kon de leergangen
van Luik slechts volgen na het diploma van candidaat
bekomen te hebben ; bij het eindexamen verkreeg men het
diploma van Professeur agrege de l'enseignement moyen.
Het bestaan van dit normaal onderwijs te Luik,
ingericht in 1848 (cours de I enseignement normal : cours
theoriques, cours pratiques) werd voorloopig bekrachtigd
door het koninklijk besluit van 16 April 1851. Het
bleef op het programma ingeschreven tot het einde
van het academisch jaar 1851-1852.
De wet van to Juni 185o had (art. 10 en 37) den
graad van Professeur agrege door het besluit van 1847
ingesteld, wettelijk erkend, en aan de Regeering was
niet de plicht opgelegd, maar het recht gegeven normaalscholen te stichten (art. 38).
Krachtens deze bepalingen werd door K. Besluit
van 1 September 1852, eene normaalschool voor de
Humaniora (met internaat) te Luik opgericht ; en door
een besluit van 2 September werd eene afdeeling voor
de wetenschappen geecht aan de school voor burgerlijke
ingenieurs te Gent. Hier bestond het internaat niet; de,
normalisten moesten slechts den regel der voorbereidende
school naleven.
Aldus bestond er te Luik sedert 1852 nevens de
Fakulteit van wijsbegeerte eene bijzondere school met
eigene inrichting, eigen examen en heel en al van de
Fakulteit onafhankelijk. Alleenlijk waren de meeste professors der Fakulteit tevens leeraars in de normaalschool.
Deze nieuwe inrichting werd door menig konink-
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lijk besluit gewijzigd (I), totdat door het besluit , van
5 Maart 1884, Minister Van Humbeeck de school heel
en al hervorrnde, maar het internaat werd behouden.
Sedert dien was de school in vier afdeelingen verdeeld : die voor klassieke, Fransche of Germaansche taalkunde, en die voor aardrijkskunde en geschiedenis. Deze
herinrichting was een natuurlijk gevolg van de wet van
15 Juni 188r.
Terzelfder tijd (besluit van 5 Maart 1884) stelde
men te Gent eene Vlaamsche normaalschool in -voor
aardrijkskunde, geschiedenis en Germaansche taalkunde,
(zonder internaat) om in staat te zijn de wet van 15 Juni
1883 over het Vlaamsch in het middelbaar onderwijs uit
te kunnen voeren.
Krachtens art. Jo der wet -van 185o kon men leeraar
genoemd worden 't zij met een diploma van doctor, 't zij
met een diploma van Professeur agrege. Van Humbeeck's wet van 15 Juni 1881 eischte het bezit van een
diploma van Professeur agrege, doch die wet werd nooit
ernstig toegepast, want door het oprichten van vele
nieuwe athena ontbrak het aan leeraars en de eerste
de beste werd zonder diploma aangesteld. Het teit is
algemeen bekend don de liberale couranten van dien
tijd hebben dan gesproken noch van decapitation noch
van wat anders ook , zij hebben.... doodeenvoudig...
alles verzwegen. De wet-Woeste van 6 Februari 1887
kwam tot het aanwervingsstelsel der wet van 185o terug.
Sedert 1852 bezat men dus twee leergestichten :
eene school en eene Fakulteit. Het een leefde nevens
' het ander : men leerde Latijn en Grieksch in het een,
en men leerde Latijn en Grieksch in het ander. Vele
hoogleeraars gaven lessen in het 'een en ook in het

(1) Alzoo : K. Besl. van 26 jult 1856, 9 Juni 1861, 28 September 1865, to Juni 1874, 17 April 1877. — De volgende K.
besluiten betreffen de school van Gent : to Juni 1861, 29 September 1865, 6 Juni 1868, 17 April 1877, 5 Maart 1884, 9 November 1884.,
(inrichting der afdeeling van wiskundige , en physteke wetenschappen, en afdeeling van natuurkundige wetenschappen,)
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ander. Maar men had toch twee gestichten onafhankelijk het een van het ander en beide met eigene en
bijzondere inrichting.
Daargelaten het tijdperk van 1881-1887, kon men
op twee wijzen eene benoeming in een athenaeum bekomen. Men meidde zich eerst aan in de Rue St-Gilles
te Luik , : werd men daar aangenomen, zoo bekwam
men eene studiebeurs en na vier jaar kreeg men het
diploma van Professeur agreg6. Had men het ongeluk
in de Rue St Gilles verstooten te worden, onidat men
bijvoorbeeld een punt te weinig in 't Latijn verdiend
vijf minuten verder — naar
had, dan ging men,
de Hoogeschool Universis — in den tijd
met een diploma van graduë, later zonder welk papiertje
ook. Eene studiebeurs was er moeielijker te bekofnen,
maar soms kon men toch aan het betalen van het schoolgeld ontsnappen. Men volgde gedurende drie jaar de
lessen van dezelfde professors die men in de Rue St Gillew
gedurende vier jaar zou gehad hebben, en dan werd
men doctor in wijsbegeerte en letteren uitgeroepen.
Met eenige bescherming werd, men professor benoemd,
een jaar vOOr dat de benoeming mogelijk was voor de
leerlingen uit de Rue St Gilles, waar men geweigerd was
geweest.
Heel deze inrichting was zeer zonderling en, men
moet niet aarzelen het te bekennen, niet zeer ernstig.
Wij hebben het nog onlangs geschreven (1) en
onze stelling is niet wederlegd geworden ; indien een
doctor in wijsbegeerte bekwaam is leeraar te worden,
zoo is het examen van « profeseur agrege » overtollig : is
hij minder bekwaam dan de « professeur agr6ge » dan mag
er geene spraak ziin ooit een doctor in een atheneum
aan te stellen.
Dit bewijst genoeg dat de inrichting hervormd.
moest worden, en de vraag was te weten welke hervor(1) Les examens de candidat et de docteur en philosophie
ettres. Gand, 1889, bl. 18.
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-ming de nuttigste voor het onderwijs zou kunnen zijn.
Reeds in 18 76 hadden wij toevallig de vraag der
atschaffing der normaalscholen opgeworpen (1). De noodzakelijkheid dezer hervorming werd eenige jaren nadien
door mijnen collega en vriend Hoogleeraar Thomas (2)
op eene onwederlegbare wijze uiteengezet, en wij zelf
kwamen op dit vraagpunt terug, in een vlugschrift
verleden jaar verschenen (3).
Een hoogleeraar van Brussel verdedigde het zelfde
stelsel, en zegde met recht en rede : e al het goede
dat in de normaalschool gedaan wordt zou veel beter
zijn, werd het in de Fakulteit uitgevoerd » (4).
Liberale volksvertegenwoordigers deelden ook het
zelfde gevoelen.
(( lk zou geen bezwaar zien, zegde de heer Hanssens,
in het afschaffen der normaalscholen van Luik en Gent.
Eene lange ondervinding heeft de verdiensten dezer
gestichten niet kunnen bewijzen (5) ».
a In Duitschland, zoo sprak de heer Vanderkindere (6),
zijn zulke . normaalscholen onbekend. Het is in de
hoogescholen dat de leeraars voor het middelbaar onderwijs gevormd worden, en dit, mijns dunkens, met
voile recht. Het is de omgang der hoogeschool die
het best voor de vorming dezer leeraars geschikt is. »
Bij de bespreking der laatste wet over het hooger
onderwijs werd het vraagpunt insgelijks behandeld, en in de
zitting van 16 Januari 189o, verklaarde de heer Minister
De Voider dat de normaalscholen afgeschaft zouden
worden. Een voorbereidend besluit werd door hem
genomen den 18 Augustus, en door een koninklijk
besluit van 3o September werd die afschaffing volbracht.
(i) De la reforme de l'enseignenzent superieur. Louvain 1876.
(2) De la reorganisation des Facilites de philosophie et lettres.
Gand, 188o; - Ecole normule et Facultes. Gand, 1881; — La
_question du doctorat en philosophic et lettres, Gand, 1889. '
(3) Les examens de candidat.
(4) E. MONSEUR. Nos universites et nos lois. Liege 1889, bl. 63.
(5) Ann. parlem. 1881, 5 April, 934.
(6)
Id. 3o Maart, 871.

*
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In korte woorden willen wij nu navorschen of dit
besluit met de belangen van het onderwijs overeenstemt.
Het bestaan der normaalscholen was voor den bloei
,der Fakulteiten van wijsbegeerte zeer noodlottig. Zij
leefden naast elkander, vele leergangen waren aan beide
gemeen : de studenten waren vrij, de normalisten waren
het niet. Hoe konden twee instellingen, welke in het
algemeen hetzelfde doel beoogden, de eene nevens de
andere bestaan zonder zich onderling te schaden, daar
de normaalscholen voorrechten genoten aan de Fakulteiten niet gegund ?
Om in de normaalscholen aangenomen te worden
was een grondig ingangexamen noodig ; en sedert
1876 kon iedere jongeling zonder eenige voorwaarde van
bekwaarnheid zich in de Fakulteit laten schriiven. Ook
werden de leergangen van het doctoraat meestendeels
_gevolgd door studenten die men in de normaalscholen
niet had willen aanvaarden om reden van onvoorbereidheid. De candidatuur kon bijgevolg slechts als een voorbereidend jaar tot de rechtstudren aanzien worden, en
de Fakulteit der wijsbegeerte genoot geen eigenlijk leven
of geene eigenlijke onafhankelijkheid meer. Wij hebben
reeds vermeld dat deze manier Van zien ook door Michel
Breal gedeeld werd.
Wat de normaalschool van Luik betreft, iedereen
moet het eens zijn over den slechten invloed door het
internaat uitgeoefend. Deze Fransche naaping, strijdig
met de vrije zeden van ons vDlk, was niet in staat den
jongeling als man te vorrnen. Al wie zich met opvoeding onledig gehouden heeft . is overtuigd dat een
internaat, hoe goed men het ook inrichte, altijd eenen
verzwakkenden invloed moet uitoefenen op leerlingen van
,een zekeren ouderdom en die geroepen zijn zich zelven
in de wereld te geleiden.. Wat het internaat van Luik
betreft, hetwelk de heer Thomas heel juist een claustration laique (i) genoemd heeft, het is niet met jonge
(1) De la Reorganisation, bl. i3. -- In Fraiikrijk heeft men
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lieden niet te laten leeren hoe zij van de levensvrijheid gebruik moeten maken, dat men goede leeraars
zal vormen.
Gedragen zij zich met volgens de strenge tucht
van het huis, zij worden gestrait geli)k kinderen, zij, jongelieden van in de twintig jaar. Van op die jaren moet
men hun niet meer zeggen dat zij zich ordentelijk te
gedragen hebben, dat moeten zij reeds in het jongelingsleven geleerd hebben ; men moot hun niet meer opleggen
zoo veel wren daags te werken, zij moeten reeds bewust
zijn dat zij zonder werken hun Joel nooit zullen bereiken.
Waarom dan de toekomstige leeraars opsiuiten, wanneer
men het niet vergt voor toekomende advocaten of geneesheeren?
Breedvoeriger ware daarover te spreken, het voorbeeld
van de Engelsche opvoeding aan te halen, te toonen
dat deze opsluiting even noodlottig werkt op de zedelijke als op de wetenschappelijke vorming; wij zullen
ons bepalen met bier de woorden toe te passen door
Michel Bredl over de Fransche normalisten geschreven (I) :
« Ce jeune homme a qui vous allez confier Fdducation
intellectuelle et morale de nos enfants, n'a pas encore
eu la libre disposition de son esprit et de sa volontd...
Sans transition, it quitte le banc de Feleve pour
monter sur la chaire du professeur, et it impose a sa
classe la discipline et les exercises auxquels it etait luiméme astreint deux mois auparavant. i
In zulke scholen is de vrije geestesontwikkeling
teenemaal onmogelijk ; de leerling vormt zich niet volgens eigen karakter. Wilde hi) vri) haddelen, zijn streveri
zou door het reglement belemmerd worden : al de leerlingen moeten van hetzelfde maaksel zijn; zij worden
alien in een en denzelfden norm gegoten, zij vermogen
niets door zichzelven en missen alle initiatief. Dit was

ook de Ecole No? male van Parijs met den naam van congregation laique et cehbataire bestempeld.
(i) Quelques mots sur l'instructton publique en France, bl. 375.
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zelfs de grootste wetenschappelijke kwaal der normaalscholen.
Zonder eigen werk, zonder initiatief is alle vooruitgang onmogelijk. Men heeft die leerlingen gedurende
vier lande jaren als kinderen geleid , men heeft hun
altijd voorgehouden dat, orn niet berispt te worden,
zij slechts geleidelijk den tuchtregel te volgen hadden.
Zij hebben altoos geregeld gestudeerd, en later eenmaal
leeraar geworden, zullen zii ook heel geregeld hunne
lessen geven, maar daarbuiten, door eigen leiding niets
weten aan te vangen. Men beweer it zelfs, doch ik neem het
niet aan, dat in de meening van vele leeraars van athena het
voldoende was op eigen vleugels te vliegen om bij zekere
overheden slecht geboekt te.staan. Dit gebrek aan initiatief,
het natuurlijk gevolg van den strengen en doodschen regel
— en dit alleen is reeds eene genoegzame retie tot afschaffing, — blijkt overigens uit het feit dat ons leeraarskorps
sedert vijttig jaar bijna niets op wetenschappelijk gebied
heeft voortgebracht. Schoolboeken zijn er genoeg geschrey en, . maar wetenschappelijke werken zijn rani a yes bij
onze leeraars.
Waarlijk kan het hun niet ten laste gelegd worden, want nooit heeft men hun geleerd uit eigen
beweging en op eigen grond de hand aan het werk

te slaan Het groot getal te geven lessen kan niet
opgeworpen worden, want hetzelfde bestaat in Holland en in Duitschland waar het leeraarkorps zich
uiterst verdienstelijk gernaakt heeft voor de wetenschap.
In de Luiksche school heeft men zeer goed Latijn
en Grieksch onderwezen : doch liefde voor de studie
wend er niet ingeboezemd. Geen enkel dier leerlingen die
zich naam verworven heeft in klassieke philologie , al
wie hier ten lande zich met goed gelukken op dit
y ak toegelegd hebLen zijn doctors op de hoogeschool
gevormd.
Het zelfde negatief verschijnsel is in Frankrijk ook
waargenomen. De , normaalschool heeft er niets voortgebracht, en zoohaast_ minister Duruy zijne practische
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Ecole des Hautes-Etudes tot stand bracht, ontstond er
een- nieuw bloeiend en wetenschappelijk leven.
Dus, om hier ten onzent in den niet schitterenden
toestand te verhelpen van het onderwijs dat wij bespreken,
stond er te kiezen tusschen het afschaffen der wetWoeste en het behouden der normaalscholen, of het
hervormen van het doctoraat en het afschaffen dier
normaalscholen. De wetgevende Kamers hebben met
goede rede de laatste oplossing verkozen, en hebben,
zoo doende, een waren dienst aan het hooger onderwijs
bewezen. Wij zijn gelukkig het bier te mogen drukken,
het was een onzer Gentsche volkvertegenwoordigers,
de heer P. de Smet de Naeyer, die het krachtigste
geijverd en gesproken heeft om de Kamers tot dit
heilzaam besluit over te halen.
Het doctoraat, door de wet van Jo April 1890
hervormd, overtreft niet alleen hetgeen door de wet
van 1876 was ingericht, het staat zelfs hooger dan de
examens bij de normaalscholen vroeger afgelegd. Als
wij dus van afschaffing spreken gebruiken wij, een
onjuist woord, beter ware te zeggen hervorming van
het doctoraat en van de normaalscholen, immers deze
laatste, ver van afgeschaft te zijn, zijn met verbetering
naar de Faculteit overgebracht en er met wederzijdsch
voordeel mede versmolten.
De hoofdvakken, vroeger in de normaalscholen
onderwezen, worden nu examenvakken in de verschillende doctoraten. Nieuwe vakken welke niet onderwezen werden of waarover de leerlingen geen examen
moesten afleggen, zijn onder de examenvakken ingeschreven, zooals de encyclopedie der philologie (Klassieke,
Germaansche en Romaansche talen), die der geschiedenis,
de instellingen der middeleeuwen en der nieuwere
tijden, de Grieksche en Latijnsche palazographie, de
diplomatiek De aardrijkskunde was bier geheel verwaarloosd geẁ'orden ; van nu af zal geen leerling meer
zijn diploma van doctor (geschiedkundige wetenschappen)
kunnen bekomen zonder eene ondervraging te onder-
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gaan over de algemeene aardrijkskunde en hare zoo
belangrijke geschiedenis (I).
Al de bijvakken vroeger in de normaalscholen aangeleerd en nu onder de examenvakken niet gebracht,
blijven als vrije leergangen bij de Fakulteiten bestaan.
De leerlingen zijn zelfs verplicht het een of ander ervan
te volgen, daar de wetgever bet gelukkig gedacht gehad
heeft iederen candidaat eene ondervraging te doen onderstaan over een vrij gekozen yak, hetzij kunstgeschiedenis,
hetzij Sanskrit of jets dergelijks.
Immers stelde de achtbare heer De Voider voor in
zijn verslag aan den Koning van 3o september 1890
— het is nu reeds - verwezenlijkt - « al de andere
leergangen en hoedanige oefeningen ook in te richten die
tot nu toe in de bijzondere scholen gegeven werden.
Het normaal onderwijs zal dus in de twee staatsuniversiteiten op de volledigste wijze ingericht zijn. »
Minister De Voider is zijn gegeven woord getrouw
gebleven. In de Kamerzitting van 16 Januari 1890 zegde
hij : « als al de leergangen nu alleen in de normaal-scholen hestaande een kateder in ieder onzer hoogescholen zullen hebben, zal er geene de minste reden
meer bestaan om deze scholen als bijzondere gestichten
te behouden. »
Ook is het maar wanneer de beer De Voider overtuigd was dat zulks in de twee staatshoogescholen van
October af zou verwezenlijkt zijn, dat hij aan den Koning
de_ afschaffing der normaalscholen voorgesteld heeft. Doch
dit alles belette de Reforme van 20 October niet deze
hervorming te bestempelen met de woorden : vernieling
van het openbaar onderwijs (2) .

(i ) Wij betreuren dat het voorstel van onzen senator Soupart,
de kunstgeschiedenis als examenvak in te schrtiven, verworpen is
geworden. Gelukkig bhift de leergang toch bestaan .
(2) Te midden van het algemeen gejammer en geschreeuw der
liberale bladen, is er toch een geweest dat, zich buiten alle politiek plaatsende, het besluit op pdagogisch gebied volkomen goedkeurde. Wij becjoelen Le Nord waarvan het artikel door den
Impartial van 27 October overgenomen werd
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Zulke woorden wederleggen zichzelven, ook hebben
wij ze niet te bespreken. fietzelfde mag niet gezegd
worden van de redevoering door den heer Roersch, rector
der Luiksche hoogeschool, bij de heropeni:g der leergangen op 21 October, uitgesproken (I). De heer Roersch,
die voorstander is der normaalscholen, is van hunne
volmaaktheid overtuigd en natuurlijk steunt ztjne denkwijze op geene politieke beweegredenen.
Dar de bevoegdheid van den Luikschen rector
onbetwistbaar is, moeten wij aannemen dat hij getracht
heeft al de redenen tot het behoud der scholen op te
sommen. Zijn deze redenen niet gegrond, zoo zullen wij
onwederlegbaar bewezen hebben dat de afschaffing eene
pdagogische noodwendigheid was, gelijk het overigens
ook door « Le Nord » herkend is geworden.
De rector sprak als volgt : « L'arréte de 1884
« permit d assurer... la preparation LA PLUS PARFAITE
qu'il etait possible de realiser dans notre pays. Aujourd'hui que le programme universitaire cornprend la
GENERALITE des cours de l'Ecole, le gouvernement a
juge inutile de la maintenir cornme etablissement separe,
et c' est a la Faculte de philosophie qu'incombe de
nouveau la mission de pourvoir aux besoins de l'enseignement moyen humanitaire. »
11 lui serait ditIcile d'accomplir cette lathe, si
son programme devait se borner aux cours imposes
par la loi, Celle-ci ne contient aucune disposition
qui force le futur professeur de latin ou de langues modernes a possèder pratiquement la langue
qu'il doit enseigner, qui l'oblige a l' ecrire, a en

(i) Een wool-die dat geene betrekking heeft met de normaalscholen,
maar wet met de Vlaamsche belangen. De heer Roersch zegt
« Le programme des examens de la •candidature ajoute a l'histoire de la litterature francaisc des notions sur les autres litteratw-es modernes. » Wonder dat een werkend lid onzer Vlaamsche
Academie vergeten heeft dat de studenten, te auk gelijk elders,
het recht hebben tusschen de Fransche of de Vlaamsche letterkunde te kiezen.
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faire au_ besoin s le vehicule de sa pensee. Elle ne
reclame pa davantage l'institution de cours normaux
,proprement dits, faeonnant le futur professeur a son
metier par la discussion et la critique de legions ,,faites
en commun. Mais nous conservons tous les exercices,
tous les cours normaux de l'ecole.
Zeggen dat de herinrichting van 1884 de volmaakste
was die men wel kon begeeren is beweren dat de nieuwe
wet niet een vooruit- maar wel een achteruitgang is.
De hervorming van 1884 was eene groote verbetering
van het vroeger bestaande stelsel, maar was ver van
niet vatbaar te zijn voor verbetering.
De hoogleeraars hadden geene vrijheid van methode;
zij waren gehouden een zeker getal opstellen te doen
maken : maandelijks twee Latijnsche opstellen, (een dat
tamelijk uitgebreid was mocht voor twee tellen), twee
Grieksche themas, een Fransch opstel en eene Latijnsche
versificatie. (De opstellen werden op den zolder der normaalschool bewaard, en meer dan een nieuweling heeft er uitgeschreven en verjongd voor eigen werk aangeboden.) De
beste werden in een guldenboek vereeuwigd en het
bekomen getal punten werd voor het jaarlijks examen
aangerekend. Op het eindexamen had de normalise
een Grieksch thema op te stellen, Latijnsche verzen
te maken en moest in acht uur tijds eene Latijnsche
dissertatie en in een gelijken tijd eene Fransche dito
weten klaar te maken.
Waarlijk - eene prachtige reglementatie ontbloot
van alle wetenschappelijke vrijheid, zonder Welke nochtans alle vooruitgang onmogelijk is! Een leeraar was
bijvoorbeeld overtuigd dat het voor zijhe leerlingen
voordeeliger was grondig de metriek uit te leggen en
hun deze regels op verzen van Horatius of Martialis, van
Ennius of Plautus toe te doen passes; dan wel hun
verzen van eigen vinding, waren ze dan zelfs slechter
dan die van Cicero, te doen maken ... niets te doen,
het reglement verplichtte de leerlingen ierzen te maken.
Een leerling wilde voor eigen oefening het een of

332

AFSCHAFFING DER NORMAALSCHOLEN.

ander punt der hedendaagsche geschiedenis onderzoeken,
het was hem feitelijk onmogelijk want op gestelden tijd moest
hij opstellen leveren over aangeduide . punten van andere
tijdvakken. Het is gebeurd dat een leerling terzeltder
tijd de drie volgende vraagpunten te beantwoorden had :
hoe moet men Julia Domna beoordeelen ; want denkt
gij van de overlevering van het jaar duizend ; wat was
de inkwisitie in het land van Luik ! ! !
En zul'c onwetenschappelijk stelsel zal men niet
slechts komen ophemelen, maar het - zelfs als het volmaakste mogelijk doen doorgaan ! Hoogleeraars alsschoolmeesters gereglementeerd en jonge lieden van twintig
jaar als kinderen aan de hand geleid ! !
Rector Roersch zegt dat de meeste leergangen (la
generalite) nu in sole Fakulteit gegeven %vorden (r). Dat
veronderstelt dat er eenige afgeschaft zijn, maar welke ?
Zij worden niet opgesomd... om de goede reden dat er
geene zijn ; ik denk toch niet dat de Hygiene scolaire
bedoeld wordt, want deze leergang heeft geen gemeens met
het middelbaar onderwi;s. « Het programma der examens
voorziet niet dat de leerling zal te bewijzen hebben dat.
hij practisch het Latijn kent, dat hij in staat is in
't Latijn te schrijven. » Ware dit zoo, dan zou het
behouden der school eene noodzakelijkheid geweest zijn.
Maar, waarde vriend, hebt gij dan de nieuwe wet niet
gelezen ? I k vind in art. 13. II. A. 3° philologische
oefeningen over het Grieksch en over het Latijn.
En wat kurinen die oefeningen anders zijn: dan hetgeen
gij beweert in de wet niet gemeld te vinden? Overigens
wie het einde wil wil de middelen ook, en het is de
taak niet van de Wetgeving de uitvoering in hare
kleinste bijzonderheden te regelen, maar wel die van
de leeraars ten einde alzoo het voorgestelde doel te
kunnen bereikeri.
In eene nota tot den Minister gericht tijdens de bespre(i) Eenige regels verder schrijft hij : nous conservons tous des
exercices, tous les cours normaux.
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..............................

king der wet en opgesteld door Rector Wolters en de Hoogleeraars Thomas en De Ceuleneer staat (I) : W aarin
Tullen die oefeningen bestaan? In het herhalen en doorgronden der Grieksche en Latijnsche svraakleer, in
het opstellen van Grieksche en Latijnsche thetnas, in
het scandeeren van Grieksche en Latijnsche verTen, in
het opstellen van kleine dissertatiên over spraakleer,
metriek en oude letterkunde.
Meer gevorderde oefeningen bestaan insgelijks voor
het doctoract en zijn reeds op het Gentsche programma
gedrukt (twee uren per week gedurende heel het jaar
voor de Grieksche philologie en twee voor de Latijnsche). De wet had natuurlijk van deze practische leergangen niet te spreken, maar onrechtstreeks heeft de
wetgever zijnen bepaalden wil doen kennen, daar men
eene dissertatie van iederen doctor vereischt heeft.
Het spreekt van zelf dat orn eene philologische dissertatie op te maken de leerling door den meester geleid moet
worden, en waar antlers zou dat plaats kunnen linden
tenzij in de practische leergangen? Wij zullen ook
nog herinneren dat men, bij de bespreking der wet,
het eens geweest is om de noodwendigheid der practische leergangen te herkennen, en de hoogleeraars alzoo
aan te sporen zulke leergangen voor alle vakken in te
voeren.
Wat het oefenen in het lesgeven betreft iedere
professor kan het in zijnen leergang doen, hetgeen
overigens vele hoogleeraars voornemens zijn, want op
het eindexamen is de leerling verplicht eene les te geven
over een ondervverp door de jury aangeduid (2).
Wij denken aloo bewezen te hebben dat al de
desiderata door den beer Roersch verlangd in de wet
voorzien zijn, en dat er van zijne tegenwerpingen geen
enkele staande blijft. Meer dan de bevoegdste verdediger
fi) Note sur le programme de la Faculte de philosophie et
Leib-es, bl. 4.
(2) Art. 14 vooilaatste paragraaf.
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der normaalscholen kon men voor hun behoud niet
inbrengen ; ook is het met voile recht dat de beer Minister
in zijn bovengemeld verslag verkiaart dat de afschaffing
der normaalscholen « voor uitslag zal hebben de hoogere
studia te versterken.
De hoogleeraars zullen geene normalisten meer hebben aan eenen onwetenschappelijken regei verbonden,
maar hunne leergangen zullen gevolgd worden door
studenten van wie zij leerlingen zullen kunnen vormen.
In plaats van gekortwiekt en zelfs gedood te worden
zooals vroeger, zal de geest van initiatief zich vrij
kunnen ontwikkelen, en onze jonge doctors zullen later
het hunne kunnen bijbrengen tot den vooruitgang der
wetenschap.
Vroeger kwijnden de Faculteiten van wijsbegeerte
en letteren, van nu of zullen zij kunnen bloeien gelijk
in Holland en Duitschland.

+
In den laatsten tijd heeft men een uiterst redmiddel voor het behouden of het later weder invoeren
der normaalscholen verzonnen, 'namenlijk dat de graad
van Professeur agre'ge door de wet van !185o voorzien,
door de nieuwe wet niet afgeschaft is geworden, en dat
er bijgevolg examens moeten ingericht worden tot het
bekomen van dit diploma.
Inderdaad, uitdrukkelijk is deze graad niet afgeschaft, maar steunende op art. 6r (twee laatste paragrafen) kan men gemakkelijk bewijzen dat hij in het
gedacht van den wetgever feitelijk niet meer moet bestaan.
Doch voor alle zekerheid deed men wellicht best eene
wet te laten stemmen welke dien graad uitdrukkelijk
zou doen verdwijnen.
Maar wilde men hem toch behouden, in welke
vakken zou men den leerling, tot het bekomen van
zulk diploma, wel kunnen ondervragen? In dezelfde
vakken als voor het doktoraat, niettegenstaande de
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spreuk non bis in idem? Andere vakken zijn niet te
vinden, want de doctor zal ondervraagd worden over
al de leergangen vroeger in de scholen gegeven en zelfs
over eenige nieuwe. Zoo men de leerlingen over eenige
vakken in de nieuwe wet ingeschreven niet ondervroeg,
zoo zou een doctor voor meer bevoegd moeten aanzien
worden dan een projesseur agregd : juist het tegenovergestelde van hetgeen vroeger bestond.
De heer Roersch heeft goed te zeggen :_ si, conzme
it faut l'espOrer, le gouvernen2ent maintient le grade
de professeur agregó comme sanction de ces exercices,
nous pourrons continuer et doter nos ótablissements
d'instruction moyenne d'hom;nes qui joignent a la
science voulue le talent denseigner, »
Wij hebben reeds bevvezen dat die oefeningen
wezenlijk van bet onderwijs en ook van het doctoraatexamen deel maken, zoodat er in een examen voor
professeur agrege daarvan geene spraak meer kan zijn,
Mijns dunkens, ik herhaal het, ware de graad
best door eene wet afgeschaft; doch wil men hem
nochtans behouden zoo zou ik het volgende voorstellen.
Doctors en professeurs agrëges worden slechts
voorloopig aan een atheneum aangesteld, en het is
rnaar na een of twee jaar dat zij definitief benoemd
worden, omdat men overtuigd wil zijn van hunne
practische leeraarshoedanigheden.
Een koninklijk besluit zou voorschrijven, dat ieder
Doctor beginne met een proefjaar (i).
De bestuurder van het Atheneum zou een verslag
leveren van de wijze waarop de jonge doctor zich van
zijne taak gekweten heeft. Doch om de toekomst van
eenen jongeling van het goeddunken van eenen bestuurder
Diet alleen te doen afhangen, zou, op het einde van

(i) Het inrichten van een proefjaar is reeds meerrnaals grondig
besproken geworden. Cf. Revue de Pinstruction publique, 1885, 14515o; 1886, 21-30, 146-150, 1887, 1-5; 1888, 76-83. 223-230; 1889,
74-81, 224-227.
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het schooljaar, eene daartoe benoemde commissie bij
drie lessen in drie verschillende klassen door den jongen
aspirant-professor gegeven, aanwezig zijn. Vindt deze
commissie dat de lessen op eene voldoende wijze
gegeven zijn geweest, de jongeling bekomt het diploma
van professeur agrege en worth onmiddellijk bekwaam
tot het leeraarsambt erkend.

Vlaamsche bladen hebben beweerd dat indien men
wettelijk de Luiksche school kon doen verdwijnen,
men de Vlaamsche afdeelingen krachtens art. 6 der wet
van 13 Juni 1883 ingericht (I) niet kon afschaffen (2).
Er iral, luidt art. 6, een normaal onderwijs
ingericht worden dat voor bijTonder doel .dal hebben
leeraars te vormen die bekwaam ,ruilen zijn in het
Nederlandsch te onderwiften. »
Hierdoor wordt niet voorgeschreven dat de Staat
eene bijzondere en geslotene school moet onderhouden
oin dit onderwijs te geven. Een normaal onderwijs kan
even goed in eene hoogeschool als in een bijzonder
gesticht ingericht worden. De Staat is alleenlijk verplicht te zorgen dat, gelijk waar, de studenten zich
kunnen oefenen om beter bekwaam te zijn zekere yakken in het Vlaamsch te onderwijzen. Dit onderwijs
werd vroeger in de Vlaamsche normaalschool van Gent
gegeven, en voor alle verschil is het nu in de Gentsche
hoogeschool.
(i) CF. Ann, parlen2. 14 dez. 1882, bl. 177.
(2) Alzoo het Volksbelang, i3 September. Met het artikel van
den Flamingant (28 September) zijn wij in korte woorden klaar.
Het feit dat de ultdrukking Encyclopedie der Germaansche taalkunde of der oude geschiedenrs als schrikaanjagend door hem
gekenmerkt worth, en aan eenen Larousse, — waarom voor eenen
Vlaming niet aan Winkler Prins, — doet denken, bewijst dat de
opsteller de beteekenis dezer woorden niet begrijpt. Deze onwetenc-lheid maakt alle wederlegging overtollig, en komt mij des
te vreemder voor daar het jurst een Antwerpenaar is, de geleerde
Jan Van de Wouer (Wouerius) die de eerste eene Encyclopedie
der Phrlologie schrect (De polymathia tractatio. Hamburg, 1604).
Cf. BOECKH. Encyclopedie der Philol, bl. 37.
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Gelijk het duidelijk op het programma gedrukt
staat zullen al de vorige normale lessen in het Vlaamsch
aan onze Gentsche Fakulteit gegeven worden. zelfs ook
het aardrijkskundig onderwijs, hetwelk vroeger niet bestond.
VOor eenige maanden hebben wij, in Het Belfort
onbewimpeld en in vlaamschgezinden geest, ons gedacht
uitgedrukt over de bespreking van het Vlaamsch onderwijs in de Kamers (I), wij hopen bijgevolg nu niet
verdacht te kunnen worden als wij van meening zijn
dat het besluit van 3o September volstrekt in niets de
rechten dLr Vlamingen krenkt, noch de toepassing der
wet van 1883 bemoeielijkt. Hier ook is er niets afgeschaft maar alleen verplaatst en verbeterd, en zelfs,
bier roep ik de bijzondere aandacht der Vlamingen
op, er zullen thans meer vakken in het Vlaamsch aan
de hoogeschool onderwezen worden dan vroeger aan
de Vlaamsche normaalschool.
Under welk oogpunt ook men het besluit van 3o
September onderzoeke, komt men altoos tot het gevolg
dat daardoor het onderwijs met versiapt maar wel
versterkt wordt.
Kleingeestige partijgeest alleen kan het doers loochenen, en wij zijn overtuigd dat later, als de oude veeten
zullen versleten zijn en de opgewondenheid van het
oogenblik gesusd, de toekomst onze gegronde verwachting niet te leer zal stellen. Ongetwijfeld zullen dan
al de oprechte voorstanders van den vooruitgang onzer
openbare gestichten het eens zijn om te erkennen
dat Minister De Voider door het afschaffen der normaalschoien of eerder hun overbrengen in de Faculteit
van wijsbegeerte en letteren, en door het hervormen
en verbeteren van het doctoraat , een uitstekenden
dienst bewezen heeft aan de wetenschap in het algemeen en aan het hooger onderwijs in den breedsten zin
van het woord in het bijzonder.
ADOLF DE CEULENEER, Hoogleeraar
Gent.
(i) Bespreking van het wetsontwerp over het hooger onderwijs
en het Vlaamsch in de Kamers. Gent, 1890.

DE LEPROOS
IN DE MIDDELEEUIATEN.

E schrikkelijkste der geesels, die ooit de menschheid teisterden, is ongetwijfeld de Melaatschheid. Zij bestond reeds in de verste oudheid,
daar de H. Schrift er gewag van maakt in het Ole
boek, ye hoofdstuk, van het Boek der Koningen. Men
leest daar inderdaad dat Naaman, Syrisch krijgsoverste, van de melaatschheid werd genezen na, op bevel
van Eliseus, zich zeven maal in de Jordaan gereinigd
to hebben. Verder spreken de Gewijde Boeken nog
van Maria, Mozes' zuster ; van Ozias, koning van Juda,
van Job, ook met melaatschheid geslagen ; van Lazarus
en verscheidene anderen, die Christus, door enkele aanraking, genas. — Naar Lazarus betitelde men de kwaal
veeltijds met den naam van LaTarusTiekte, daar in de
middeleeuwen ziekten evenzeer als gilden, neringen en
broederschappen onder de aanroeping werden gesteld van
eenen heihge (i). Leproos is de gewone naam, waar een
besmette persoon merle aangeduid werd. De eerste wetgever, die zich met de melaatschheid
bekommerde, is MOZES geweest, die bevel dat men
de lijders zou opsluiten ; de eerste dichter die er in
zijne zangen van repte, was JOB, die een indrukwekkend

(I) In 't Fransch zegde men mci St. L2dre ; voor een hospitaal
van besmetten : ladrerie, lazaret. De zieken noemde men kpreux,
mewls, mesiaux, maisiaux.
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tafereel ophangt van de verwoestingen, welke de kwaal
op zijn lichaam had aangericht.
Langen tijd dacht men, dat de melaatschheid in
het westen van Europa werd medegebracht door teruggekeerde kruisvaarders. MICHELET , de romantische
geschiedschrijver, beet ze : « sale rësidu des Croisades »
(Histoire de France, III, 256.) Dit 1s evenwel mis.
Reeds in de 1 l e eeuw der Christene tijdrekening was
de kwaal verspreid over gansch het Romeinsche keizerrijk; nadien verminderd, verscheen zij opnieuw in het
westen met meer hevigheid dan vroeger, zoodat men
in de VIP eeuw reeds leprozerijen vindt te Maastricht,
te Verdun en te Metz. Het vijfde Cecile van Orleans, ten jare 549 gehouden, stelde eene bijzondere
schikking vast aangaande het onderhoud der besmetten,
die aan de liefdadigheid der bisschoppen werden aanbevolen. Toen bestonden er reeds in Frankrijk en in
Duitschland woningen voor melaatschen, die gemeenlijk
werden gebouwd op palen, even boven den grond.
Al de wetgevers, na Mozes, spreken van de verschrikkelijke kwaal volgens de Frankische wetten was
het der gezonde vrouw vergund te scheiden van haven
melaatschen echtgenoot (1).
Zijn de kruistochten de invoerders niet gevVeest
der melaatschheid in onze streken, men kan evenwel
aannemen dat zij tot de verbreiding der kwaal hebben
medegewerkt. Men wil, dat er in de XIH e eeuw niet
min dan Boo leprozerijen in Frankrijk bestonden. Te
Brugge, buiten muren, was er reeds eene ten jare 1062.
Verschrikkelijk was de toestand der ongelukkigen,
die, gelijk eene Gentsche schepenenacte van 1412 zegt,
waren « ghesleghen wetter roeden der lazarien. » (2),
Hunne huid, bezaaid met roode en zwarte vlekken,

(I) « Si vir leprosus muliereni habeLt sanam, si vult ei donere commeatum ut accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat siniihter et vir.
(COIL Pippini, ann. 757, art. 16. BALusrus, I, col. 184.)
(2) Act. et Contr. der schepenen van de keure, 1412-1413, 51".
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verhardde langzaam, rimpelde en scheurde eindelijk met
eene onuitstaanbare jeukte open. Hun news zwol op,
't geheele gelaat werd misvormd; de adem des besmetten
gaf eenen onverdraaglijken stank, en op de gezwollen
gewrichten van armen en beenen verschenen ongeneeslijke
abcessen en zweren.
De vezelige bevestiging
der gewrichten ging te
niet en 't eene lichaamsdeel na het andere rotte af, totdat de
romp niets meer aanbood dan den laatsten
graad van bederf, waaronder de lijder, in verschrikkelijke pijnen
zijne in angst en afkeer
doorgestane dagen eindigde (i).
Besmettelijk (men
wil, dat de melaatschheid erfelijk was tot het
derde of vierde geslacht), in de meeste
gevallen ongeneeslijk,
_, ,
begrijpt men welken
4-ct's
diepen afschuw dergelijk eene ziekte bij den gezonden mensch moest verwekken. Dot ging zoo verre, dat niemand een voorwerp
in de hand zou hebben genomen hetwelk door eenen
leproos was aangeraakt, uit vrees van besmetting, om welke
te voorkomen de overheden maatregelen namen, die in
ooze eeuw streng, zelfs wreed kunnen schijnen, maar
welke wij niet mogen beoordeelen volgens hedendaagsche begrippen of toestanden.

LscouvET, Essai sur la condition sociale des lifpreux au
moyen-erge.
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Bij de eerste verschijnselen der ziekte moest men
zich aan een onderzoek onderwerpen, en wie besmet
bevonden was, zond men naar het hospitaal. Geestelijke
en burgerlijke overheden beide bevolen de afzondering (I).
Begoeden lieden liet men toe, zich in het veld eene schuilplaats te doen bouwen, waar zij blijven moesten ; dat
waren de Veld- of AickerTieken, waar onze oude
schepenenboeken van gewagen.
De Kerk had daarvoor zelfs eene bijzondere plechtigheid ingericht, om en zieken en gezonden tot voortdurende waarschuwing te verstrekken; rnaar te gelijk
met de verbanning buiten de samenleving had de Kerk
de ongelukkigen den troost gelaten van den godsdienst
werd de besmette ontvlucht, de priester ten minste mocht
hem nooit zijnen bijstand weigeren (2).
Eene andere voorzorg tegen de verspreiding der
kwaal bestond in de bijzondere kleeding, welke de melaatschen, vooral degenen die op den buiten leefden, van
de overige menschen onderscheidde. Geen kind zelfs of
't kende den mantel, den hoed en den klepper van den
besmette, en het gevaar, dat er bestond -van met den
drager zulker kleedij in aanraking te komen.
Reeds in de XI l e eeuw werd de ridderorde van
St. Lazarus ingesteid orn de leprozen van het H. Land
te helpers, en zij deed dit op eene echt bewonderenswaardige wijze : zij toonde zoo weinig afschrik te hebben
van de vreeselijke kwaal, dat melaatschen zelven als
leden der broederschap aanvaard, en j a, de grootmeesters der orde onder de zieken gekozen werden. Dit
was (zoo merkt MICHA.UD in de Flistoire des Croisades
te recht op) het goddelijke voorbeeld volgen van Christus,
die de menschelijke natuur aanvaardde om de mensch-

(T) Een c;pitularim van Karel den Groote, in 789 afgekondigd,
(art. 20) zegt : « 132 leprosis, ut Se non intermiscnnt alio populo.
(BALuzfus, I, 244).
(2) « Ut leprosi, si excludantur a cohabitatione hominum, oratorium
habeant, et proprmm sacerdotern. (Concil. L7teranense a:umenicum.
1179, C. 12.)
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heid te verlossen. Een ooggetuige, JACOB DE VITRY,
die omtrent i2Ao leefde, spreekt op de loffelijkste wijze
van de grootmoedige zielen, die hun Leven doorbrachten
te midden van een walgverwekkend bederf en eenen
onverdraaglijken stank, uit liefde tot Christus en den
medemensch, aldus vrijwillig zich eene boete opleggende,
« slechts te vergelijken met de pijniging der heilige
martelaren D.
Eene vluchtige schets van den toestand der Leprozen,
van het begin der ziekte tot aan den dood, zal ons laten
oordeelen hoeveel moed en menschenliefde er vereischt
werden bij de Broeders en Zustel s der middeleeuwsche
leprozerijen om de afzichtelijkste aller ziekten hunnen
dienst te wijden.
Ziekte (r).
Men had verschillige graden of soorten van melaatschheid. Zij, die door de bruine waren aangetast,
hadden « botten tusschen vel ende vleesch int aen« sichte, aen aermen ende handen ende aen hoeren a.
Zij hadden luttel wenkbrauwen en « onghemaecte voeten,
« zeere ghezwollen ende dicwilt gaten daer in ». Door« gaans drupte het bloed uit hunnen neus en waren zij
bestopt int hooft ». De neus, plat, neergedrukt, was
geel van kleur; 't lichaam « spekelde ».
De Witte ziekte had de volgende kenteekens :
« ooghen treckende, ende leep ende waterende, den
« nueze scherp ende snijwele »; lamheid aan handen en
voeten met « groote juecte ende treckinghe » ; « luttel
spierincx » in de handen; bleekheid van kleur ; roode
puisten op het lijf, met kleine gaten « die stincken
zeere ». Deze zieken (zegt ons handschrift) werden door
gaans « leepros » geheeten.

(a) Wat hier volgt, is getrouweluk geschetst naar een onuitgegeven,
en ongtkend gebleven stuk, behoorende tot het Staatsarchief van Gent.
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De « packerien » waren « altoos dompende », en
«, naest haren lijve heet ende drooghe, ende zeere schel« ferende ende groete juecte » hebbende. Zij waren « doet
van vingheren. » Het schelferen duurde voort « altoos
al doet anent at ». De nagels der vingeren waren
« doetverwich ».
Deze drie ziekten waren ongeneeslijk.
De lamheid in de ziekte kon drie verschillige oorzaken hebben : « van gheesten; oft van quaden winden,
-« die men vaet; bij roukeloosheden der suergienen, dat
« zij de lieden qualic bezorghen ofte nyet de conste en
« hebben. » (i).
Tot verzachting der pijn waren verschillige hulpmiddelen gevonden. De bruinen « vermaect men met
werck ende aysine » ; en waren de gaten zwart geworden,
men stampte « donderblare ende tempert huut met aysine,
« ende men heedt medt de vulsels (2), die men in de
« gaten legt ». Kregen de bruinen eerie « vremde zweeringhe », dan legde men ddarop eene zalve van « Witte
-0 maluwe, joncfrauwe maercke ende sensu (3), baerghin (4)
tc smeer ende tarwen blomme ».
Op dezelfde wijze werden de Witten verzorgd ,
naar« twitte moet zijn ghewiject naar de diepte van
« den gaten, want zij ghemeenelic zijn nauwe ende
« diepe ».

(I) Vergelti k hiermede het volgende uittreksel uit een veislag der
genees- en heelmeesters van Dowaai (23 April 1609) ter vaststelling van
de melaatschheid van zekeren Nicola.as Lefebvre : « Quant et quant
soigne pour observer le sang, avons trouvê plusieurs signes de grande
efficace quy signifient la dicte maladie. Voires jusques a la que l'ayant
picque been profondêment en divers endroits, se comme en la nucque
du col, es plante des pieds et dessus les talons, n'a donne aulcun
signe de i'avoir senty si peu que ce soit. Ensemble il a la voix cassêe
et enrouee, la face couperosee, des ulcêres aux bras, mains et jambes
insensibles, et plusieurs autres signes, tant univocques qu'equivocques •b.
(Archief des hospitaals van Dowaai.)
(2) Op eene andere kopie leest men : pluckelinghen, pluksel van
linnen.
(3) Op de andere kopie : flusin.
(4) De andere kopie geeft to lezen : baercken.
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De « packerien » vergden meer oplettendheid en
zorg. Deze moest men « zeer cuusschelic houden,
« dicwils baden ende wasschen ende dicwils smauten met
« ontsauten boteren ». Dit werk moest om de twee dagen
vernieuwd worden, tenware « dat zeere dicke waren »,
in welk geval het zalven elken dag te herhalen was.
In de kloven legde men een weinig schapenvet. Het
linnen, dat de « packerien » droegen, moest altijd zuiver
zijn.
Een ander soort van melaatschen noemde men
0 haerinxen ». Deze hadden « ghelu roeven, vele, over
0 haerlieder lijf, ende roeveghe muesen (I) up tende van
o haren vingheren ende up tende van haren teen ».
Bleef dit ongemak den zieke eenigen tijd bij, dan was
de kwaal ook ongeneeslijk.
Het werk en de azijn, waarmede de leprozenwonden
vermaakt werden, moesten zuiver zijn ; kwam er « brand »
bij, dan moest men wijnazijn nemen « om de vulsels,
ende de plaestere met bierasijne, die goed es.
Groenen noemde men de zieken, die « mutsen an
naghelen, an voeten ende an elleboghen » hadden. Op
deze ' plekken legde men eenen pap van « gruus ende
beetcoolen blaren », die tot uitwerksel had de « mutsen »
te doen « muerremen ende afgaen ».
Als oorsprong der Lazarusziekte geeft het handschrift, aan hetwelk wij deze bijzonderheden ontleenen,
op : de « scuerfzeere » of « Witten cycle », en de
« voetswerdt » of « botten van den brunen evele ».
Onderzoek der ziekte. -- Burgerlijke en geestelijke
wetgeving voor de Leprozen.
wij hebben gezegd dat bij de eerste verschijnselen
der ziekte de melaatsche zich onderwerpen moest aan een
onderzoek, van welks uitslag zijn toekomstig lot afhing.

(I) De andere kopie heeft : c Roven ghelic mutsen ».
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Het recht van eenen leproos te doer onderzoeken
behoorde in ons land aan de burgerlijke ov erheid
en werd gewoonlijk uitgeuefend in de voor de melaatschen bestemde gestichten, door de Zusters of Broeders,
die ze bedienden, met eenen of meer geneesheeren.
Te Ter Bank, bij Loven, zetelden voor gansch het
hertogdom Brabant, krachtens bijzonder privilege (i), de
priorin en de drie oudste Zusters, aan wie elke uitspraak betrekkelijk enquest, veroordeeling en vrijstelling
uitsluitelijk toekwam (2).
De leprozen van 't Namensche zond men naar
het hospitaal, geheeten Cornillon, bij Luik ; zij werden
vergezeld door de meesters van 't hospitaal hunner stad
en eenen der Broeders.
Te Antwerpen geschiedde het onderzoek in bet
gesticht Ter Zieken tot het einde der XV e eeuw, en vervolgens te Ter Bank ; te Bergen, in 't hospitaal van
St.-Lazarus ; te Gent in het Rijke Gasthuis ; te Brugge
in het huis van Ste-Magdalena; te Ieperen in het hospitaal gezegd der Hoogezieken.
Deze inrichtingen stelden bun voorrecht op hoogen
prijs en gedoogden niet dat anderen het zic,1-1 aanmatig
den. Dit was zoo overal, gelijk het volgende voorbeeld bewijzen zal.
Te Corbie besliste de abt alleen over het ingaan
en verlaten van het lazaret, dat door hem was opgericht. In 1255 hadden meier en schepenen eene vrouw,
verdacht van melaatsch te zijn, uit Naar bed gehaald
en waren uit dien hoofde in den ban der Kerk geslagen.
De magistraten beklaagden zich bij den vorst, die de
beslissing der zaak opdroeg aan drie scheidsrechters.
Het vonnis, gedagteekend van November 1255, geeft
ons een niet onaardig staaltje van de XII I e eeuwsche

(1) JUST.' LIPSII

LOValZ111112. -

WICHN1ANS, Braba7t1'a illariancz,

lib. III, cap. 63.
(2) Stadsarchiof van Loven. -- Verzoekschrift dcr priorin ten
jare 1585.
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zeden en rechtspleging. Meier en wethouders (zoo luidt
de uitspraak) moeten in de plaats, waar de vrouw werd
opgenomen, op gelijken dag der week en op gelijk
uur, op dezelfde manier, terugbrengen — niet de vrouw,
die ondertusschen overleden was, maar eene figuur, als
vrouw gekleed. Voorts zullen zij der abdij eene zekere
boete betalen, mits al hetwelk de a bt verplicht is den
ban te niet te doen.
Te dier gelegenheid regelden de scheidsrechters de voorwaarden, welke tot de aanvaarding in het Lazaret waren
in acht te nemen. Was er in de stad een persoon
beticht van melaatschhe',_d, de meier moest den abt
daarvan verwittigen en deze, binnen de acht dagen, den
zieke doen onderzoeken door de schepenen, dit is door de
gerechtsofficieren van den abt, in bijzijn van klerken
en anderc ervarene mannen. Tegen dezer uitspraak
kon men in beroep bij de gemeentelijke wethouders (r).
Te Gent heette de deken der leprozen Ziecketnan ;
hij verkreeg ten jare 1537 het recht van toezicht der
zieken in de stad en kastelnij, alsmede in de kastelnijen
van Kortrijk, Geeraardsbergen, Aalst, Dendermonde,
Waas en de Vier Ambachten. Vroeger gingen de Oudenaardsche melaatschen ten ,onderzoeke te Doornik.
Te Brugge en in het Vrije waren er twee geneesheeren als toezichters, die de veronderstelde zieken te
hunnen huize gingen onderzoeken.
De Costumen , van Henegouvv houden verscheidene
bepalingen wegens de Leprozen in (2). Wij zien er
uit, dat wie in dit gewest bekend_ of verdacht was
met melaatschheid bevlekt te zijn, door de schepenen
zijner gemeente naar de proetbank moest geleid worden
ten koste der ingezetenen (3). — In geval een leproos

(I) AUG. THIERRY, Recited de monuments- inedits etc., III, 446-447.
(2) Zie : Lozs, Chartes et Coustumes du pays et comte de
Haznault (Douai 1603), ch. CIX, en vooral : Les chartes nouvelles
du pays et comte de Haynau (Mons, 1674), ch. CXXXV.
(3) Coutzinzes, I e alt.
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bezweek ten gevolge van verwaarloozing, door de schuld
der schepenen, werden deze gestraft (I),
Te Namen moest de leproos, aleer in het lazaret te
kunnen aanvaard warden, eerst bij den pastoor zijner
parochie gaan en belijdenis afleggen der Roomsche leer.
Daarna moest hij met bloedverwanten en buren op het
schepenenhuis den naam doen kennen der parochie, waar
hij geboren en gedoopt was. De bestuurders van bet hospitaal en een der Broeders waren verplicht hem te vergezellen naar Cornille, bij Luik, ten einde de ziekte te
doen vaststellen, maar de reiskosten waren te zijnen koste,
in geval hij bemiddeld was. Werd hij besrnet bevonden,
-dan had hij recht op eene plaats in het Lazaret (2).
In zekere gewesten, als in Boulogne, waren de
burgers verplicht de zieken aan de overheid te doen
kennen : te Luik en te Brugge was er tegen hen zelfs
Gene wezenlijke jacht. De vrede van Waroux, voor
eerstgenoemde gemeente (1355), verklaart dat de ineseaux
niet binnen de stad blijven mogen, u mars ayent qui
«a les pourchacent ainsi que autreffois on at esteit useit
« et accoutumeit » (3). Te Brugge werden de leprozen
opgezocht door de pijnders , van zoo haast er een
ontdekt was, deed men hem handschoenen aan, ten einde
verdere besmetting, door aanraking, te beletten.
Te Antwerpen mochten geene andere lieden dan
zekere stadsdienaren, cnapen van de corte roede geheeten, de leprozen vangen.
Volgens de Costumen van Henegouw had elke
:ziek geoordeelde persoon het recht een tegenonderzoek
te laten doen, maar viol het slecht voor hem uit,
hij moest er de kosten van betalen (4).
Zoo was het ook te Mechelen, waar men tegen de
iitspraak van den stadsgeneesmeester en van de overste

alt.
( t) Coutztmes, 4e
(2) Coal. du Boulonnais,

tit. VII[, ch. 24.

Recueil, 1, 346. — III, 91.
(4) Coutanzes, 17° art.
(3) LOUVREX,
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des Lazarets in beroep mocht gaan bij de geneeskundi bcr e faculteit te Loven.
Niemand echter mocht uit de samenleving gebannen
worden onder betichting of voorwendsel van melaatschheid tenzij na voorafgaandelijk onderzoek en ziekteverklaring vanwege de gewestbank.
De wetgeving was niet overal gelijk. In Frankrijk
behoorde het onderzoek der zieken schier overal aan
de koninklijke rechters, ter uitsluiting van de plaatselijke vierscharen. In de Costumen van Doornik wordt
er daaromtrent niets vermeld, maar de oude rituels van
het diocees, de gebeden en plechtigheden , bij het
opsluiten in zwang, zeggen dat er voorafgaandelijk een
vonnis gewezen was (r).
Uit de verschrikkelijkheid der ziekte en de groote
zorg, Welke men had om den leproos van zijne natuurgenooten of te zonderen, blijkt reeds de diepe ellende
van zijnen toestand. Er was echter nog meer : hij
stond geheel buiten de wet : « quant mesiax apele
« home sain, ne quant li home sain apele un mesel, li
« mesiax pot mettre en defense qu'il est hors de la loi
« mondaine D (2). — De leden der Grafelijke Audientie
van Vlaanderen bezegelden ten jare 1372 eene verklaring,
inhoudende dat geene acte, onderteekend door eenen
leproos, waarde kon hebben. — Van den anderen
kant — waren den leproos de voordeelen van recht en
wet ontzeid, hij ontsnapte ook aan sommige nadeelen der
wet : het 17 e canon des conciles van Nogaral (1303)
treft met den kerkban de landheeren en wethouders,
die den melaatsche eenige belasting deden betalen.
(Wordt vervolgd).

FR. DE POTTER.

(1) « Quando aliquem leprce condemnari contigeret, sacerdos eum
a sanus separabit... ›) (Rituel van 1591). — c Leprosus per competentem
judicem talis jud2catus... » (Id. van 1625).
(2) BELLOMANERIUS, sic,. cap. 62, aangebaald. door LECHAUDEt
Recherches sur les le:prose/7, s en ...Yormandie.
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ET is altijd aangenaam van zijn eigen land
te mogen spreken; er goed van zeggen gaat
gemakkelijk.... er de waarheid over schrijven
meenen wij het nuttigst, inzonderheid als het, zooals
bier, zijnen kunstroem geldt in het verledene en in
het toekomende.
Volgens een oud kunstschrijver (I) was er een
tijd in Belgie, dat bijna alle schilders kunstenaars
waren, want al de kerken werden van binnen beschilderd.
Hoe is dat gebruik in verval geraakt en waar
zijn die kunstenaars gebleven? Tic meen dat het de
moeite waard is, die zaak eens van bij te onderzoeken, en van dit standpunt uit, een kunstwandelingsken te doen.
Beginnen wij met
Gent en omstreken.
\Vaar schittert toch
De bouwkunst nog
Zoo heerlijk als bij u? Wie vieeht zij rijker krone? (2)

Zoo zingt de dichter aan de grijze stad der
Artevelden. Bekennen wij het ootmoedig, het heeft

(I) LEDOULX, Levens der
(2) LEDEGANCK. De drze

konstschilders, enz.
zustersteden.
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tijd gekost eer Gent zich eindelijk rekenschap gaf
van de kunstgewrochten in zijnen schoot bedolven.
Eilacy! voor het meeste deel onzer stadgenooten
bleef de kunst een doode letter; uitsluitend bezig
met nijverheid stelden zij slechts belang in zaken
van hun yak, en ondertusschen vielen onze monumenten langzaam in puin, zooals ons stadhuis, onze
lakenhalle, ons 's gravenkasteel, ons duivelssteen,
onze Sint-Baafsabdij en meer andere rijke en kostelijke overblijfselen uit het gouden tijdvak onzer
kunstgeschiedenis. Er is zelfs een gemeenteraad geweest zoo onbekommerd om kunst en geschiedenis,
zoo burgerlijk en kruideniersachtig zuinig, dat eenige
liefhebbers hem een streepje grond van fr. 3000,00
moesten afkoopen om te beletten dat eenig prozalsch gemetsel op zijn fabrieks gebouwd, gansch
het zicht benam van de merkwaardige overblijfselen
der abdij die in de 7 de eeuw de wieg was onzer stad.
Doch, zeggen wij het nu ook ter eere van onze
stad, die onverschilligheid begint te wijken en de

kunstsmaak verrijst wederom met het natuurlijk
gevolg, dat de vrienden van het schoone er zich
op toegelegd hebben, vooraleer jets nieuws in het
leven te roepen, het oude te bewaren. Zoo zien wij
thans te alien kante de oude gebouwen hersteld
worden, en eenige bijzonderen ook beijveren zich
hunne lieve puntgevels der Vlaamsche Renaissance
weder in hunnen vorigen staat op te poetsen. Alles
doet ons hopen dat Gent welhaast uit zijne asch
zal opstaan, dat de nationale bouwkunst, eene wijl
op het achterplan verstoken, hare rechten gaat herwinnen, en dat men eindelijk de woorden van den
dichter der Due zustersieclen zal verstaan :
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon.
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Met zich toe te leggen op de herstelling van
het buitenste onzer kerken heeft men zich eindelijk
ook afgevraagd indien het binnenste wel onaangeroerd moest blijven.
In de middeleeuwen beschilderde men de binnenmuren der kerken; overal vindt men sporen van
die muurschildering, te Gent namenlijk in Sint-Baafs,
in den ouden rifter der Sint-Baafsabdij vroeger de
kerk der Sint-iVlachariusparochie.
Heden schijnt een nieuw beginsel de bovenhand genomen te hebben. De bouwmeester kan den
schilder missen, de kleuren mogen geene schaduwe
werpen op zijne lijnen, en zoo valt de architecturale
schilderkunst in de vergetelheid en wordt de kunstenaar der figuren en der kleuren uitsluitend naar
zijn schilderezel verwezen.
Hoe nu die nieuwe manier van doen beoordeeld ? Vooraleer tot eene oordeelvelling over te gaan,
achten wij het nuttig eerst eenen blik te slaan op
de grondbeginselen zelf die tot richtsnoer gediend
hebben aan deze nieuwe school.
Zijn wij vrij en vrank, en zeggen wij ronduit
dat, ons dunkens, het zoo hoog opgehemeld prin -ciep van den naakten baksteen en van het uitslui tend gebruik van de bouwstof zonder verdere versiering aan de schilderkunst ontleend, het uitvloeisel
niet kan zijn van een beredeneerd bouwkundig stelsel,
maar alleen het ongelukkig gevolg van eene bestaande
leemte, van eene hinderlijke tijdelijke noodzakelijkheid.
Geene bouwkunst, noch in de oude noch in de
moderne tljden, heeft ooit aan de krachtige en gelukkige medewerking der kleuren verzaakt. Waarom
dan stellingen en gebruiken opofferen zoo oud als
de kunst zelf?
Zooals ik het daareven liet vermoeden was het
uit noodzakelijkheid, uit gebrek aan eene dege7ijke
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muurschilderingschool. Eene niet bestaande school
had natuurlijk geene leerlingen kunnen kweeken.
Lang reeds heeft de bouwkunst ten onzent
meesterwerken voortgebracht (ik spreek van de
nieuwe monumenten in spitsbogentrant); men aarzelt
niet meer eene hoofdkerk op te bouwen omdat men
zeker is van te gelukken. Maar had de bouwkunde,
twintig jaar geleden, eenen schilder moeten zoeken
om zijn gebouw in harmonij van kleuren te versieren
en te volledigen, zou men hem gevonden hebben?
Wanneer de herleving der bouwkunst reeds
meesters oplevercle lag de schilderkunst nog in de
wieg (i). Het gevolg hiervan was, dat in den beg,inne,
de bouwmeester onmogelijk het palet ter hulp roepen
kon; zelfs later waren de eerste proeven van hedendaagsche muurschildering ver van aanbevelenswaardig
te zijn (hier breedvoeriger over als wij de Brugsche
hoofdkerk zullen bespreken). Men verstaat bijgevolg
dat de bouwmeester die slechts bouwmeester is en
niet ingewijd in de kunst der muurschildering, vijand
is van alle kleuren en met recht huivert door een
onbehendigen horsteltrek geheel de samenstemming
van zijne lijnen te zien verbreken.
Dergelijke vrees moest eenen Giotto b. v. niet
bekruipen omdat hij tevens bouwmeester, schilder
en beeldhouwer was, en gewapend met zijn driedubbele kunst kon hij beurtelings de eene ter hulp
der andere vragen en zoo gedachten en effecten
uitwerken on to verwezenlijken door iemand slechts
in een yak te huis.
Beroofd van de medewerking der schilderkunst
vroeger altijd noodzakelijk geacht, zockt de tegenwoordige bouwmeester natuurlijk zijn schoonheidseffect alleen in de keus en de ordening der bouw-

(I) Wel te veistaan bedoel ik de architecturale schilderkunst en
geenszuas die op doek.
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materialen. Zeker vormt in de afgekalkte gewelven
onzer kerken de roode steen een bevallig en
samenstemmend geheel met de witte ribbebanden;
zeker geeft de grijze arduinsteen in de beuken een
grootschm en strengen indruk, doch alle grootschheid en alle bevalligheid verdwijnen, als men voor
die groote binnenmuurvlakken in rooden baksteen
staat, die in hunne ruwe en schreeuwende tonen
het oog onaangenaam aandoen en gelijken op een
huis in aanbouw, dat niet vroeg genoeg afgewerkt
kan zijn.
Overigens, sedert wanneer is de baksteen monumentaal geworden, en sedert wanneer is het waardig
van Gods huis opgebouwd te worden in den trant
van een paardenstal?
Aan grootere en andere hindernissen gaat dit
stelsel nog mank, doch hier insgelijks meer over als
wij de kerken in het bijzonder zullen onderzoeken.

+
Tot hiertoe hebben wij slechts nieuwe gebouwen
bedoeld waarvan de planmakers, volkomen meester
in hun eigen werk, gerechtigd zijn zich om onze
critiek niet te bekreunen, maar als oude gebouwen
in het spel zijn, als er spraak wordt van de herstelling
van gewrochten door anderen in het leven geroepen,
dan verandert de toestand en worden wij op onze
beurt meer meester en vrij in onze oordeelvellingen.
Immers kan of mag de herstelling van een
monument niet anders opgevat worden dan in den
zin het terug te brengen tot den staat waarin het zich
beyond voor de herstelling noodig was.

Mijns inziens, en voor niemand kan het twijfelachtig zijn, zijn al onze hoofdkerken en al onze
oude kerken van binnen beschilderd of minstens
daartoe besternd geweest. Vroeger heeft men mij de
kerk der H. Waudru te Bergen als uitzondering
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tegen gesteld, ook zal ik die opwerping in het
breed beantwoorden, als wij in onze wandelingskens
aan bedoelde kerk gekomen zullen zijn.
Voor mij is het geene herstelling hetgeen in
de Sinte-Goedelekerk te Brussel gebeurd is, de oude
muurschilderingen af te krabben terzelfdertijd met
den plaaster en den kalk die ze bedekten. Ook is
het met recht en rede dat de oudheidkundige congressen te Brugge, Charleroi en Middelburg gehouden,
den wensch uitgedrukt hebben gewetensvol de overblijvende oude muurschilderingen te eerbiedigen, en
daar waar zij nog voldoende bewaard zijn gebleven,
ze in hunnen vorigen staat volkomen te herstellen (i).
Deze besluitselen zijn overigens slechts het uitvloeisel van het grondbeginsel vroeger gestemd
de muurschildering is de wenschelijko vollediging
van het kerkgebouw (2).
Maar al te dikwijls is alle spoor van schildering
verdwenen, en niets bestaat er meer dan het ellendig
witsel dat de schoonste architecturale vormen verbergt,
wat dan gedaan...? In dit geval hebben de hooger
vermelde con gressen aangeraden de kerken te laten
gelijk zij zijn om ze te beschutten tegen eenige
kinderachtige en zotte bekladdering. Maar ik vraag
het mij af, met welk recht krabt men het witsel
af met het doel een gebouw naakt te zetten dat

nooit tot dat einde gemaakt is geweest? Het is het
werk der onovertroffen meesters der 13 de en mde eeuw
schandig misvormen, hunne meestergewrochten plichtig van hunne bestemming afkeeren, het is barbaarschheid en eene daad tegen de rede en tegen
het gezond verstand. Zie de onsymetrischheid of
onevenmatigheid der voegen, de grillige en aanstootende bontgekleurdheid der steenen !

(I) Compte-rendu des travaux du congrês de Bruges, p. 120.
(2) Compte-rendu des travaux du congiês de Charleroi, p. 327.
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Wij meenen dat de oorsprong van het witten
onzer tempels langs den eenen kant ligt in den
destijds heerschenden smaak, en langs den anderen
kant in het gebrek aan hulpmiddelen om de noodige
herstellingen uit te voeren. Gelijk alle menschelijke
gewrochten vergingen en verschoten de muurschilderingen in de kerken, de herstelling viel te duur
en de geest des tijds die den spitsbogentrant gothisch
ofte barbaarsch noemde, bracht het zijne bij om,
gemak- en zuinigheidshalve, die schilderingen maar
blootweg in het wit te bekladden.
Met den gang der eeuwen is de kunstsmaak
weer gewijzigd en onze bouwmeesters die ook altoos
op nieuws uit zijn, hebben nu den oorlog verklaard
aan alle kunstmatige kleuren. Gisteren waren de
kerken wit, heden staan .zij rood!

In een volgend artikel studeeren wij Sint-Baafs,
Sint-Jacobs, Sint-Michiels en andere kerken van Gent.
G. VAN DEN GHEYN, pr.
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(B . het Gouden Abelfees/ der herslelling van Thngerloo's abc1 . den 2 'ult. 1890.)
I

11

OOR de grijze poOrt des kloostbrs
Staan zij met hun reuzenleden —
Trouwe wachters en getuigen
Van 't verleden en van 't heden ,
Staan de Linden eeuwenheugend,
Staan zij met hun breede schonken,
Monsterstammen diepgekloven,
Diep en breed in de aard geklonken ,
Met hun honderd forsige armen,
's Winters knokkelig, uitgestoken,
's Zomers in den groenen sluier
Van hun bladerdos gedoken.
's Zomers — o ! de grootsche tempel,
Door een looverdak gesloten ,
Op twee rij en pijlerbundels
Krachtieg uit den grond gesproten ,
Tempel, waar gewiekte zangers
Jubelend hunnen Schepper loven,
Waar het hart des vromen denkers
Weggesleept wordt hoog naar bo yen...
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Doch wat waart cr door de bladeren,
Wijl de gewiekte zangers zwijgen ?
En wat wondere stemmen fluisteren
In de takken, in de twijgen?
Hoort! de wind vaart door de bladeren
't Is een suizen, 't is een hijgen,
't Is een jammeren, 't is cen juichen,
In de takken, in de twijgen.
't Is het Lied der reuzenboomen,
't Lied van rouw- en -vreugdedagen,
't Lied van oudere en jongere tijden :
Zonnegloor en onweersvlagen.
Hoort! daar zwelt en golft en galmt het
Under den ademtocht der winden,
't Lied van smart en hoop en vreugde,
't Lied der eeuwenheugende Linden.
Het Lied der Heerlijkheid.
I

Verrukkend was 't, den uchtend van ons leven,
Verrukkend was 't, nog jaren lang nadien,
Het oude Sticht, met glans en roem omgeven,
In al zijn pracht en heerlijkheid te zien!
oase der woestijnen
't Lag daar voor ons
Van 't Kempenland — alom gebcnedijd
Door 't dankbaar yolk, op wien de Norbertijnen
Hun weldaan strooiden kwistig wijd en zijd.
't Lag daar voor ons, eene kleine stad gelijkend,
Met torens, ringmuur, poort en gracht en wal.
Lag daar voor ons, met kloosterbouwen prijkend
Door kunst versierd met schatten zonder tal.
een tempel praalde in 't midden
Fen pronkjuweel
En dreef zijn fiere naald het luchtruim in,
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Waar 't klokkenorgel, hoog ter torentin
Klingklanglend, riep tot arbeid, rust en bidden.
En in de schaduw van dat heiligdom ,
In breeden kreits — rees bouw aan bouw alom,
Door 't frissche groen omlijst van lustwaranden
Bier de abtenwoon, daarnaast de bisschopshal
En 't vreemdenhuis, en ginds de kloosterpanden,
En verder werkplaats, hoeve en schuur en stal —
Bij 't grootsche en eedle 't nuttige overal...
Dat VMS het zicht Bij d'uchtend onzes levens;
Dat was het zicht nog jaren Lang nadien :
Een visioen van nut en glorie tevens!
Verrukkend was 't die heerlijkheid te zien!
En, jeugdige loten,
Wij juichten en joelden,
Maar streefden en woelden,
In 't prachtige zicht,
Om, hooger geschoten
En krachtig gerezen,
Geen dwergen te wezen
Bij 't reuzengesticht.
2

Doch grootscher nog een gloriekrans omkroonde
Ons Tongerloo, waar — in onbreekbren bond —
Verheven deugd naast diepe kennis troonde,
Heur gaven mild verspreidend in het rond.
Wat abtenrij, waarop het sticht kon Bogen
Door 't vijftal eeuwen, die reeds henentogen
Sinds 't heuglijk uur, dat Tongerloo ontstond!
Wat grootsche reeks van vromen, van geleerden,
Van noeste wroeters, die het Kempenland —
Moeras weleer naast woestenij van zand —
In een landouw van vruchtbaarheid verkeerden;
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Die licht verspreidden door den donkren nacht,
Waar dwaling en on-w etendheid regeerden
Zoo lang en bang; die, met den schat bevracht
Van Gods- en menschenliefde en zelfverzaking,
Ten oorlog trokken tegen hongersnood
En ziekte; die, slechts snakkend naar volmaking,
Voor offer deinsden noch voor marteldood!
Wij zagen hen — die zelfvergeten helden —
Hier, nederig gebogen tot den grond,
Bevruchtend met hun zweet de dorre velden,
Daar tranen stelpend, die vol wanhoop welden;
Ginds hulpe biedend aan de lijdensspond,
Terwijl zij, na volbrachten plicht, weer snelden
Naar 't heiligdom des Heeren onvermoeid,
Om nacht en dag er 's Heeren lof te melden,
Voor wien hun hart van vrome liefde gloeit.
Dat lied, dat lied -- wij hoorden 't z even malen
Op elken dag, jaar in jaar uit, herhalen;
Het klonk ten tempel uit en golfde voort Langs kloosterbouw en muur en wal en poort ;
Het dreef tot ons, bleef in de twijgen hangen,
Vulde onze kruin met godgewijde zangen,
En — joeg de wind door onzen bladerdos,
Dan brak het als een feestlijke echo los.
En, juublende boomen,
Wij wuifden en woelden,
En juichten en joelden
Van zalig genot;
En zangen bj stroomen,
Door d'adem der winden
Ontrukt aan de Linden,
Weerklonken tot God.
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II.
Dat is 't lied der oude boomen.
Doch, opeens, zij huiveren, zwijgen,
En alleen een pijnlijk rillen —
Als een stuip — beroert de twijgen.
En het rillen wordt een zuchten,
Wordt een weenen, wordt een snakken;
En daar droppelen treurnisliederen
Uit de neergebogen takken.
Het Lied der Verdelging.
Wee!... Hoe zit zij eenzaam en verlaten,
Beeld van rouw en grondelooze smart!
Wee!... Hoe zit zij, in heur tranen badend,
Op het puin met droef gebroken hart!
I
Moeder zonder kindren, ach! Waar zijn ze?
Waar is 't kroost, o eens zoo rijk begaafde,
Dat u, eeuwen lang, zoo trouw omringde
En zich heilvol aan uw boezem laafde?
Ach! hoe zijn uw tempel, uwe panden,
Ach! hoe zijn uw torens, uwe hallen
Dus ontvolkt, baldadig omgesmeten
En tot vunzig, aaklig puin vervallen?
0, wij weten 't!... Eens, daar kwamen horden
Woeste duivlen, door de hel gebakerd —
En zij roofden wat zij konden; 't overig
Hebben ze omgerukt en neergeblakerd.

•• ■ ••,....

Ach! hij heugt ons nog, die dag — de nare! -Die u zag den vijand prijsgegeven,
Dag, in 't boek van Tongerloo's annalen
Wreed met bloed en tranen aangeschreven.
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Sedert toen zit ze eenzaam en verlaten —
BeeId van rouw en onbegrensde smart —
Zit zij daar, de onttroonde, kinderlooze,
Op het puin met droef gebroken hart.
7

Ach! hij heugt ons nog, die dag — de nare!
Winter was 't. Het witte sneeuwkleed strekte
Als een lijkwa heinde en ver, en treurig
Bogen we onder 't sneeuwkleed, dat ons dekte.
't Laatste, 't scheidensuur bomde uit den toren ;
't Laatste koor was snikkend afgezongen
Doodslied dof door onze kruinen galmend —
En dan werden ze uit hun woon gedrongen,
Uit hun woon gejaagd, de Norbrechtszonen,
Als misdadigers, om rond te zwerven
Rusteloos, tot dat ze op ballingsbodem
Slechts nog ruste vinden in het sterven;
Of om, wreed vervolgd als wilde dieren,
Eindelijk te sneven, martelaren,
Op 't schavot of in de kerkerholen,
Van hun trouw aan God en Godsaltaren.

En daarom zit ze eenzaam en verlaten
Beeld van rouw en onbegrensde smart —
Zit zij daar, de onttroonde, kinderlooze,
Op het puin met droef gebroken hart.
3
Ach! hij heugt ons nog, die dag -- de nare!
Treurig zagen wij hen buitentreden —
Witte schimmen op het witte sneeuwkleed
Tranen, zuchten mengend bij gebeden.
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En wij, honderd jaren trouwe wachters

Van het kloostersticht alreeds, wij bog-en
Treurig ook de blank besneeuwde takken,
Wen zij ons voorbij- en henentogen.
Toen zij, ginder, aan den kruisweg kwamen,
Zagen wij hen rond den prior knielen
Voor zijn zegening, terwij1 de vlokken
Sneeuw als englentranen nedervielen.
Dan, terwij1 ze een laatsten blik naar 't klooster
Richtten, werden zij uiteengedreven ;
En een zucht, die door de takken waarde,
Fluisterde ons : (K Vaarwel, vaarwel voor 't leven.

Sedert dan zit ze eenzaam en verlaten —
Beeld van rouw en onbegrensde smart —
Zit zij daar, de onttroonde, kinderlooze,

Op het puin met droef gebroken hart.
4
En terwijl de Norbrechtszonen dwalen,
Wordt het woest vernielingswerk voltrokken,
Bouw na bouw gesloopt en omgesmeten,
Puin op puin gehoopt en brok op brokken.
In den dag weerklinkt houweel en moker
Aaklig, en de muren wanklen, vallen;
En de torenreus ploft in den vuurgloed
Aaklig neder onder dondrend knallen.
In den nacht, den donkren ! rijzen schimmen,
Aaklig bleek, en waren door de puinen,
En de nachtuil, bij ons angstig sidderen,
Steent en knapt van schrik in onze kruinen.

■
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Aaklig, aaklig! ja, 't is alles aaklig!
Aaklig is daar ginds dat hooploos sneven;
Aaklig 't dwalen der gebannen zonen;
Aaklig dat wij — wij alleen — hier leven,

Ach, onttroonde, kinderlooze Moeder,
Moeder met het droef gebroken hart,
Waarom kunnen wij met ii niet sterven,
Sterven om uw grondelooze smart ?...
(Vervolgt.)

F. SERVAAS DAEMS.
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(Ver y °lg van bliv. 262 )

E schrijver, om zijne gedachten ,aan zijne medemenschen te doen kennen, gebruikt de taal.
De eenvoudigste bestanddeelen der taal zijn
de woorden. Bij de Vlamingen over het gebruik der
woorden spreken is Beene gernakkelijke taak. Nopens
dat punt bestaan er onder ons zulke uiteenloopende
stelsels en is er zoolang en zoo hevig getwist dat het
onmogelijk is, Welk gedacht men ook voorsta, iedereen
tevreden te stellen. 1k ga nochtans u mijne zienswijze
zonder vrees, zonder omwegen uiteenzetten ; maar ik
houd er aan op voorhand te verklaren dat niemand
kwetsen wil en alleenlijk handel uit liefde voor onze
taal en onze letterkunde.
Sommigen zeggen : 't Is kleingeestig zooveel over
die onnoozele woorden te strijden!... Van dat gedacht
ben ik niet. Groot is de weerde der woorden : Les
choses, en ce monde, zegt Mgr Dupanloup, sont le
grand inter& de l'humanite ; aprês les choses, les
idees qui les representent ; apré*s les idees, les mots
qui les expriment. En dan, ligt in iederen woordenstrijd niet een gedachtenstrijd opgesloten ? ....
Die twist vindt vooral zijnen oorsprong in het groot
verschil dat er bij ons bestaat tusschen de volkstaal en de
taal van veel schrijvers. Eenige volkeren hebben eene
huiselijke taal en eene andere, van gansch verschillenden
card, die zij als algemeene nernen bij hen zal zulke
twist niet oprijzen. Maar wij, Viamingen, wij hebben
niet twee talen, wij hebben maar eene, en de geschrevene
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taal is niets anders als de bloem, het beste deel der
gesprokene. Waarom dan zulk verschil tusschen de
gesprokene taal en de taal van veel boeken? .... Legt
den eersten den besten onzer werklieden een schrift
voor ; indien hij, onder het lezen, op eenige buitengewone woorden stoot, zult gij hem aanstonds hooren
uitroepen : dat is geen Vlaarnsch, want ik versta het
niet; die taal wordt iéts vreemds voor hem : dat is
Hollandsch, zegt hij misprijzend. Wat ligt er in
't gezegde van dien werkman?... Enkel dees : De schrijvers
moeten in hunne boeken die woorden gebruiken die ik
in 't spreken bezig, anders schrijven zij geen Vlaamsch.
Men moge dat uitleggen door hooveerdige onwetendheid,
ik zie er liever Viaarnsche fierheid in, iets nog van
den ouden vrijen poorter die wist wat hij was en
kost Ik ben Vlarning, ik spreek Vlaarnsch, ik ken
het Vlaamsch, ik moet verstaan wat geschreven wordt
of 't en is geen Vlaamsch!... Niet wonder dat veel
schrijvers zich dien hertekreet van het yolk hebben
eigen gemaakt en zijn vooruitgesprongen om de rechten
der volkstaal met handen en tanden te verdedigen.
De tweede oorzaak vad dien strijd is dat de verdedigers van 't een of 't ander stelsel niet altijd van
het ware standpunt uitgaan.
Die oorzaak brengt ons ten voile in ons onderwerp.
Volgens wat moet de schrijver de weerde van de
woorden schatten?
Een oudheidkundige zal veel weerde hechten aan
een woord, omdat het de naam is, bij voorbeeld, van
een meubel dat in deze of die eeuw verveerdigd wierd.
Een afleidkundige zal veel geld geven voor een
woord, omdat bet den oorsprong van honderd andere
woorden klaar maakt.
Zoo is het met den schrijver niet gelegen.
De schrijver moet bij zijnen lezer het verstand
overtuigen, het herte bewegen en de verbeelding treffen;
als eenvoudigste middelen om daar toe te komen, bezigt
hij de woorden; een middel is goed, volgens dat het
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min of meer het doel helpt bereiken ; dus moet de
schrijver de weerde der woorden schatten, volgens dat
zij veel of weinig op het verstand, op het hert en
op de verbeelding des lezers werken.
Wat is er vereischt opdat een woord iets op den
lezer teweegbrenge?
Eerst en vooral dient het verstaan te worden, dient
er geweten wat begrip het voorstelt, niet alleen door
den schrijver, maar bijzonderlijk door den lezer : 't is
hij Loch voor wien er geschreven wordt.
Een woord dat de lezer niet verstaat, is maar zooveel
weerd als een ijdele klank, als het gerol eener karre,
wanneer het gesproken is ; of als de krollekens die
de worst op de ruiten trekt, wanneer het geschreven
is. Woorden bezigen die niet verstaan worden, kwakzalversstiel, kan ja, bij eene dom me menigte ontzag
inboezemen ; maar bij verstatidige lieden is het iets
zoo onnatuurlijks dat het lachen en spotten doer.
Uit het voorgaande volgt dat een zelfde woord door
den eene kan gebruikt worden en door den andere
niet; alles hangt of van te weten of hij tot wien het
gericht is, het verstaat.
Dichter Janssens heeft, op de dood van zijn kleinste
dochterken, een boeksken geschreven dat enkel voor
zijne kinderen bestemd is; hij heeft alleen zulke woorden
gebezigd die uit den mond zijner kleinen klinken, en
hij deed zeer wel.
De onderwijzer, in de lagere school, heeft als
bruikbare woorden al zulke die behooren tot de taal
van het dorp ,waar hij school houdt.
In tijde van kiezingen, komen er in steden en
dorpen schriften uit die sorns vol staan met plaatselijke
woorden, en 't is behendig gehandeld vanwege de opstellers.
Wij hebben drij tijdschriften, Volk en Taal, Volksleven en 't Daghet, die, onder andere, tot doel hebben
de eigen taal eener streek te doen kennen en bijzonderlijk voor de bewoners dier streek_ uitgegeven worden ,
zij gebruiken al de woorden die in de streek gebezigd
worden, en zij doen niet slecht.
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Welke woorden kan hij bezigen die eigenlijk Vlaamsche schrijver is, die tot al zijne taalgenooten spreken
wilt?...
Mag hij zeggen, gelijk sommigen : « Ik bekommer
mii om de gesproken taal niet ; ik ben schrijver, mijn
woordenschat is mijn woordenboek, en die mij leest,
moet die woorden kennen, zij behooren alle tot de
geschreven taal!... » Moeten is bedwang, zegt het spreekwoord, en de schrijver heeft de macht niet den lezer
wetten te stellen en van hem zekere geleerdheid te
eischen. Bovendien, de schrijver handelt zoo rechtstreeks
tegen zijn belang : hij wilt op den lezer werken, dus
moet hij er ingang toe vinden, en lien ingang zal hij
krijgen, niet met gelijk een trotsche dwingeland, maar
gelijk een hertelijke vriend, eene goede kennis voor den
lezer te verschijnen. Wij moeten, ten minste in zake
van taalkennis, onze lezers nemen, niet- gelijk zij volgens
onze begeerte zouden moeten wezen, maar gelijk zij
waarlijk, wezenlijk zijn ; zelfs onder de geleerden zijn
er zeer weinig die eene volledige kennis der geschreven
taal ' hebben, en hij die, bij het kiezen zijner woorden,
alleenlijk op zijnen woordenboek peinst, mag zeker zijn
hun dikwijls woorden op te disschen die zij niet
verstaan. « Maar, antwoordt men, neemt den woordenboek en zoekt \vat gij niet verstaat. » Uitzinnig
antwoord ! uitzinnig als gij voor het gewone y olk schrijft,
want, ieder weet het, woordenboeken zijn haast nooit
te vinden in werkmanshuizen of boerenwoningen; uitzinnig_ nog als gij tot meer geletterden spreekt : ik
lees uw werk en ben getroffen, op eens stuit ik op
een onbekend woord, ik zoek en, onder het doorbladeren, ben ik den zoeten indruk kwijt ; gij legt mij
een vervelenden last op, gij ontneemt mij het genot
bij het lezen en... ik leg uwen boek op zijde.
Mag de schrijver zeggen, gelijk anderen : « 1k laat
de geschreven taal onverlet en gebruik al de woorden
die ik in mijn gewoon spreken bezig? » Zeker is het
dat de woorden der gesprokene taal veel voor hebben
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op de woorden die alleenlijk tot de geschrevene behooren.
vliegen zonder moeite tot het verstand : ze hooren
en verstaan gaat te zamen. Doet ja, een gewonen mensch
iets vertellen dat hij gelezen heeft : hij zal wel de
gedachten des schrijvers geven, maar die met zijne eigene
woorden uitdrukken : zoudt ge niet zeggen dat het
gesproken woord rechtstreeks het begrip voorstelt, terwij1 het geschrevene eerst eenen omweg makers moet
langs het gesprokene, waar het begrip als merle vereenzelvigd is?... De woorden der gesproken taal treffen
noodzakeli;k de verbeelding wij hebben ze meest
aanschouwelijk gelcerd, onze moeder zette de zaak
nevens den naarn; dat is eene koe, zeide zij, en wees
op het dier. Veel dier woorden ook roeren het pert :
dikwijls \vekken zij In ons zoete herinneringen en teedere
gevoelens op uit den lieven jongen tijd, Coen wij ze
opdeden en zoo gemakkelijk diepe indrukken ontvingen.
Eene juffrouw, vriendinne der Vlaamsche letterkunde,
vertelde mij het volgende : « 1k en vader gingen eens
wandelen in den hof; er stonden schoone, blozcnde
krieken. 1k zoc, ze geerne plukken, maar ik was nog
maar vijf jaar en dus te klein om er aan te geraken.
Vader bemerkte dat; hij stak mij omhoog en zette mij
op zijne schouders. 1k ging aan 't plukken, maar eensklaps springt moeder stillekens toe en roept, tot mijnen
grooten schrik, tegen mijne oor : Nu ken ik den fruitenier.
Telkens ik dat woord fruitenier boor, zie ik dat tafereel
uit mijne eerste jaren voor mijne oogen en ik denk
aan den braven vader... die reeds zoolang flood is. »
Ik had eene kleine zuster, wij alien zagen haar zoo
geerne zij was zoo braaf en leerde zoo goed. Op eens,
viel zij ziek zij had, och arme! de hersenvliesontsteking.
rich ! hoe droevig was het dan te huis en hoe verdrietig
voor mij : vroeger gingen wij te zamen hand aan hand
naar school, en nu moest ik alleen en zonder haar vertrekken, Fens, als de ziekte al verre gevorderd was, keerde
ik weer van de klasse en zag moeder van de kamer komen,
waar Paulineken lag. Moeder, vroeg ik, hoe gaat het er
Zip
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mee? En zij, zij zuchtte Ach kind ! sprak zij, en vraagt
het mij niet; het kindeken lijdt zoo bermhertig veel ;
hoort eens hoe eendelijk zij kermt : het snijdt door
mijn hert. lederen keer dat ik dat woord eendelijk
lees, voel ik gelijk eene siddering door mij gaan en
ik boor weer het gekerm van mijne zuster, die nu
vijf en twintig jaren overleden is.
Die drij eigenschappen maken de gesproken woorden,
ge weet bet door hetgene hooger gezeid wierd, tot alterbeste, tot volledige middels om den schri;ver zijn doel
te helpen bereiken, en ik zou geenen oogenblik aarzelen
het leste uiteengezette stelsel te volgen, waren al de
woorden die ik in mijn spreken bezig, van al onze
Vlaamsche landgenooten verstaan en gekend. Maar ach !
zoo en is het niet, en ik ondervind het dagelijks beter,
volgens dat ik vorder aan het Waasch Idioticon. Juist
om treffend de weerde van de gevonden woorden, onder
letterkundig oogpunt, te doen uitkomen, teeken ik
achter ieder woord het idioticon op waar bet in opgenomen is, en hoeveel honderden woorden heb ik niet
al die nievers te vinden zijn ?... Want, het gaat zeker,
al zijn er zeer veel woorden, erkend of niet, aan al
onze streekspraken gemeen, er zijn ook heele hoopen
die maar aan eene gouw, aan éen dorp, ja soms can
eene straat eigen zijn. Oncierzoekt, bij voorbeeld, hoeveel onze spreekspraken verschillen in het benoemen
van den Winder, en gij zult vervvonderd staan. Hoe
gaat de lezer nu de beteekenis opzoeken van uw gewestwoord dat, zoolang het niet verstaan is, niet het minste
nut, maar veel schade doet ?... Spreekt niet van de
woordenhoeken 't en staat er niet in. Spreekt niet
van de idioticons : zij zijn maar in de handen van
eenige geletterden, geen een is volledig en veel streken
hebben nog geen. Door den samenhang, zegt gij misschien. 1 0 Dat middel is niet toereikend voor alle
woorden ; gij gebruikt het Wasche mottevifrer (vlinder),
zegt mij hoe de samenhang dat woord verklaren kan!
2° Hoc weet gij Welke woorden, onder de gebezigde,
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gewestwoorden zijn en verklaring behoeven?... Kent gij
de palen 'waar de geschreven taal eindigt? Of zult gij,
die zoo weinig met de woordenboeken ingenomen zijt,
willen onderzoeken of de woorden die gij bezigt, er
in voorkomen ?... Ik twijfel er geweldig aan. 3° Dat
middel is ongepast onder letterkundig oogpunt : opdat
de schrijver indruk make, moet ieder woord, op den
oogenblik dat het gelezen wordt, een licht zijn dat
gedurig den glans van het gedacht vermeerdert : mijn
oog is het staal dat op den kei, het woord, slaat, en
zie ! op den slag zelf moet de genster, het begrip daar
zijn. De samenhang brengt gewoonlijk het licht maar
later aan, wanneer mijn geest reeds in het donker
gewandeld heeft : de glans van het gedacht is onderbroken -en mijn geest, die vooruitwilt, zal sours maar,
en dan nog met groote moeite, terugkeeren om de
eenheid te herstellen. 4° Al ware dat middel letterkundig
goed, nog ware het niet aan te prijzen, omdat wij
het dikwijls onvoliedig zouden aanwenden : wij zijn
dikwijls onbekwame rechters om te oordeelen wanneer
iets dat voor ons klaar is, voor eenen andere klaar
wordt. Zoo en zoo alleen kan ik mij de duistere
woorden en uitdrukkingen uitleggen van sommige schrijvers, die zeker niets zouden willen zeggen dat voor
anderen onverstaanbaar is.
wij hebben de twee uiterste stelsels onderzocht,
het stelsel der woordenboeken alleen, het stelsel der
gesproken taal alleen. in rnedio virtus, zeggen wij, en
nemen tot regel BeTigt enkel woorden die en gesproken en geschreven Tijn.
Die woorden alleen kunnen aan al de vereischten
der letterkunde voldoen. Zij zullen van de meeste lezers
verstaan worden; daartoe hebt gij eene dubbele waarborg, de gesproken taal der lezers of hunne kennis in
andere schriften opgedaan. Zij zullen op het verstand,
het hert of de verbeelding van veel lezers werken, van
al deze die ze in hun spreken bezigen.
Misschien zal men op werpen
Dat stelsel zullen
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wij in zeer veel gevallen niet kunnen volgen, vermits
zooveel woorden die wij in 't spreken bezigen, niet in
de woordenboeken staan en zooveel a ndere woorden
der geschreven taal niet in de volkstaal voorkomen.
‘ mige,
In 'eer vele gevallen, kan ik niet toegeven , in som
ja. Door 't bulderen van de eenen op de volkstaal,
door 't spotten van de anderen op de woordenboeken,
ontstaat bij velen het gedacht : de volkstaal bevat niets
van de boekentaal, of : de woordenboeken geven niets
van de levende taal. Vergelijkt, in eenen woordenboek,
uwe gesproken taal met de geschrevene, en gij zult
gauw ondervinden dat op tien woorden er negen en
gesproken en geschreven zijn, ja, dat in de woordenboeken veel woorden der gesproken taal staan die,
omdat zij nooit in de boeken gebezigd worden, door
u als enkel gesproken aanzien werden. Wilt , gij er
bewijzen van?... Zeven mijner medewerkers voor het
idioticon zonden mij het woord peerdenmeester; zij
peinsden dat het een gewestwoord is, waarschijnlijk
omdat men overal veearts te lezen krijgt, en .toch, de
strene,Y e Kramers geeft het en vertaalt het door vdterinaire. Over diij jaar gaf ik aan eenige leerlingen
het volgend werk : Doorbladert de vijf eerste letters
van uwen woordenboek en schrijft op eene lijst al de
woorden over die gij in uw spreken bezigt ; allen waren
verwonderd over het groot getal bladzijden die zij van
noode hadden. Leest onder de West-Vlaamsche schrijvers
zulke die tot, stelsel hebben enkel woorden der gesproken
taal te bezigen, en gij zult dikwijls heele bladzijden
tellen waar niet een gewestwoord in staat.
Wilt dat zeggen dat de woordenboeken volledig
zijn? Dat er -niets goeds meer uit de volkstaal over te
nemen is? Hoegenaamd niet , maar.... wij zitten in de
taalkunde. Keeren wij tot ons onderwerp terug.
Ill sommige gevallen, zeide ik hooger, zult gij het
stelsel niet kunnen volgen. Doch daardoor is , het niet afgebroken , integendeel, de uitzondering bevestigt den regel.
Welke zijn die enkele gevallen? i° Voor eenige
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begrippen, die nooit den geest van het gewone yolk
bezighouden, zult gij maar woorden hebben die enkel
geschreven zijn , neemt dan, als er keuze is, het woord
dat u minst vreemd toeschijnt. 2° Voor andere begrippen zult gij soms een woord hebben dat enkel geschreven
is, en een gansch ander dat enkel gesproken is. Hoe
hier gehandeld? Ik laat u vrij ; zeker is "t, als gij eenen
volksboek schrijft, dat nietnand u met reden bet gewestwoord als vlek zal mogen aanrekenen, indien gij het bezigdet om op uwe streekgenooten een dieperen indruk te waken.
Om het verkozen stelsel goed te volgen, is het
voordeelig bij elk uit te drukken gedacht zich of te
vragen : Hoe Tou ik in 't gewoon spreken dat Teggen?... Schrijft dan gelijk gij het zeggen zoudt, en, op
weinige uitzonderingen na, zult gij niets te veranderen
of te verbeteren hebben. Zoo zult gij er toe komen
eene klare, eenvoudige, verTorgde levende taal te
schrijven, die ik het oorbeeld noem van den stijl.
Groote, holklinkende woorden zullen er niet voorkomen
en de \naming die Li leest, zal dikwijls zeggen . zoo
kan ik ook schrijven. Maar vermindert dat de weerde
van uw werk ? .... Volstrekt niet : Simplex sigillum veri
(Boerhave). Qui ne peut briller par une pensde, veut
se faire remarquer par un mot (Voltaire). Les meilleurs
livres soot ceux que ceux qui les lisent, croient qu'ils
auraient pu faire (Pascal) (J).
(Het gnat voort,)
AM. JOOS.
(1) De hoofdopsteller van het Fondsenblad, bij het beoordeelen
van twee mijner werken, schrijft mij den volgenden dubbelen
regel toe : Al wat de ouden schrevcn is goed; al wat het yolk
spree/it is het ook (z. numm. van 19 Januari 1888). Dat was,
hoop ik, geene boosheid van zijnentwege; ik zie er enkel onivetendheid in. Nooit of nooit heb ik zulken regel, ook niet in zake
van spraakkunst, aan iemand gegeven of ergens doen drukken.
Vera -ideren is zeker geene schande, 't is dikwijls wijzer worien;
maar nopens het besproken punt heb ik altijd hetzelfde gedacht
gehad en voorgestaan. Dat weten, sedert Laren, veel West-Vlamingen,
die mijne goede vrienden zi j n. Dat hlijkt uit al mijne proza, en
nog best van al uit hetgene ik in den i' tc" jaargang van het Belfort
schreef : Wat enkel geschreven is, is load; wat gesproken as, is
Tilver ; wat gesproken en geschreven is, is gaud (bl. 233), stokregel
waar gansch dit artikel eene omschrijving van is.

Ette1-2121,'*' 6k81.2t
DE GEBOORTE VAN DEN ZALIGMAKER.

Zang der Engelen.

Koor. Glorie, glorie den Alhoogen
die door 's menschens leed bewogen
nederdaalde uit 's hemelsbogen
heilgezant van liefde en troost;
die in 't slavenkleed komt sneven,
om den mensch te doen herleven
en den vredekus te geven
aan het zondig adamskroost.
Heil hem die aan 's hemels daken
't helder licht der zon deed blaken,
en met gouden stralenpracht
in het blouw azuur deed gloeien,
om den wereldkring 't ontboeien
uit de kluisters van den nacht.
Koor. Glorie, enz.
Heil hem wien de sterren zeiden,
als hij hun, om 't licht te spreiden,
uit den niet riep : Wij zijn hier,
en al jublend henenvlogen
door de blouwe hemelbogen
met hun blinkend stralenvier.
Koor. Glorie, enz.
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Dieze op hun metalen assen
in de golvende etherplasschen
van de luchtzee rollen laat,
op de baan hun afgeteekend
en gemeten en berekend
in zijn Goddelijken raad.
Koor. Glorie, enz.
Heil hem die de ontembre winden
in hun snellen vlucht kan binden,
die den donderwagen ment,
en de woeste bliksemvieren
naar zijn wille kan bestieren
en naar oost en westen zendt.
Koor. Glorie, enz.
Heil hem die in de etherkolken
't vocht vergaart, en uit de wolken
op de velden stroomen doet,
die het graan uit de aard doet rijzen,
om de schepselen te spijzen
van zijn rijken overvloed.
Koor. Glorie, enz.
Al de hemelingen wenschen
't lot te deelen van de menschen :
God heeft in zijn liefdegloed
boven de englen hun verkoren,
God is uit den mensch geboren
en vereenigd met zijn bloed.
Koor. Glorie, enz.
God heeft hem een naam gegeven
die het helsch gespuis doet beven,
naam, waar 't al voor nederbuigt
Jesus is de naam der namen
waar aan 't englendom te samen
Eeuwig eer en lof betuigt.
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Lied der Herders.
0 herders hoort die heldre zangen,
de hemel daalde op de aarde neer,
al de englen in hun blijde rangen
bezingen hunnen God en Heer.
Welaan het danklied aangeheven,
o zingen we ook met blijde stern,
een God met 't slavenskleed omgeven
ligt in den stal van Bethlehem.
0 Heer gij duikt de gouden stralen
die stroomen van uw aangezicht,
omdat de menschenoogen falen
te flouw voor 't goddeliike licht :
maar 't licht dat ge in ons hert laat branden
is ons genoeg, die heldre gloed,
rukt van ons oog de sluierbanden,
wij zien een God door vleesch en bloed.
Gij waart de hoop der voorgeslachten,
die met gebeden en geween,
zoo vuriglijk den dag betrachtten
die nirrImer voor hun oogen scheen.
Gij zijt de held wien de profeten
voorzeiden in 't gewijde blad,
die brijslen zal de helsche keten
en leiden ons op 's hemels pad.
Gij zijt het licht dat op komt dagen,
gelijk de heilzon die den nacht
des duistren afgronds zal verjagen,
waar Adam ons had ingebracht.
Nu is 't gedaan met Satans tempel,
zijn drogorakels blijven stom,
de volkren vluchten zijnen drempel
al zijne altaren vallen om.
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Gij hoeft geen macht van legerscharen,
geen eerstoet die het oog verblindt,
geen aardsche schatten te vergaren
waar 's menschens hert geen heil in vindt.
Gij hoeft geen weelde of pracht te zoeken,
een harde krib, een dak van riet,
wat kille strooi, wat arme doeken
dat is 't paleis waar gij gebiedt.
Gij wilt geen gouden rijkskroon dragen,
hoe schittrend zij haar vonken schiet,
geen aardsche troon kan u behagen,
uw rijk is van dees aarde niet.
Maar uwe macht zal verder strekken
dan al de macht der mogendheen,
Gij zult de volkren tot u trekken
en heerschen op hun hert alleen.
De schaduwen der dood verdwijnen
voor u, o heldre levenszon
die heden over de aard komt schijnen.
Gij zijt de frissche waterbron
en zielenbad, die in de plasschen,
en stroomen van uw heilig bloed
de zondensmetten af komt wasschen,
en Adams erfschuld voor ons boet.
0 wil met onze dankgezangen
en kinderlij ken liefdetoon,
o Jesus, ook ons hert ontvangen
heersch daar altijd als op uw troon.
0 Jesus leer ons steeds verachten,
de wereld met haar ijdelheen,
maak dat wij anders niets betrachten,
o godlijk kind, dan u alleen.
Deflinge.

C. L.

VAN DRTESSCHE,

past.

0

0

0

WENKEN EN VRAGEN.

AAR aanleiding van heer Jan Broeckaert's
uitmuntend schrijven in ons November-nummer, houden wij voortaan een hoeksken van
't Beller/ vrij voor « Wenken en Vragen » nopens
taal- en stijlzuivering.
Ons doel is het kaf uit het koren te wannen;
het woekerend onkruid te wieden nit ons taalveld;
jacht te maken op taalkemels ; de rijke mijn van
onzen taalschat, waar goud in gedolven zit, te helpen
dieper en dieper uitgraven.
Oneigene uitdrukkingen, verkeerde woordsmederijen en bastaard- of schuimwoorden moeten te recht
gewezen; oude deugdelijke woorden, wendingen en
gezegden van degelijke Vlaamsche muntspijze, moeten
opgedolven en weder verjongd en opgefrischt. Verder
valt er te vragen en te zoeken naar benamingen
voor nieuwe zaken en begrippen, in onze taal nog
niet gedoopt; daar staan wij, ongelukkig genoeg,
nog veel in verachterd.
Wij richten eenen oproep tot iedereen, en beloven,
zelfs voor de geringste mededeeling, besten dank.
Begeeren er lezers een of ander punt opgelost of
toegelicht te zien, onze « vragen » zullen antwoord
trachten uit te lokken. Het zal een referendum zijn
op taalgebied.
Er is geen sprake van opstellen, slechts van
aanduidingen, ophelderingen, korte opga-ven, zoodat
hij moge overlast zijn met bezigheden
alleman
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het zijne zal kunnen bijdragen tot het gronden,
optrekken, versterken, zuiveren en versieren van ons
taalgebouw.
Vindt men genoegen in deze proef, dan maken
wij het hoeksken runner en gunnen er plaats aan
weaken en vragen nopens geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschap in 't algemeen.
Tot eendracht, niet tot tweedracht; tot opklaring,
niet tot verwarring, luidt onze leus. Wij meenen dat
onze poging nut zal stichten... Dus vol vertrouwen in
onze lezers, in liefde en broederlijkheid jegens de
personen, vooruit!
Vooruit met den wan der schifting, den krabber
van de wiedster, het houweel van den mijnwerker, en
het geweer van den jager, tot delging van het schadelijk wild, dat krielt onder het gewas van onzen
Vlaamschen taalakker.
—

Men vraagt ons welke werken tot het weren der taalbulten dienen
aanbevolen te worden. Vooreerst Tad- en letterkzindige Aenmerkingen'
van David, ongelukkig slechts op boekveilingen nog te bekomen.
Wij vernemen dat er pogingen aangewend worden om dit kostelijk
boek te mogen herdrukken, herzien en op de hoogte van den hedendaagschen tijd gebracht. Verder : Nederlandsche gedichten met aanteekeningen van David en eerie voorrede van Hoogleeraar P. Willems;
Taal- en letterkzindige nalatenschap van K. Ternest; Eenige regeltjes,
door J. Bols en J. de Ruysscher; Zuiverheid van Taal, door J. Obrie,
alsmede de taalweikjes van Amaat Joos : Onderze4zer en volkstaal,
Taal- en letterkundige Mengelingen, Opgaande lessen op stukken uit
de Bloemlezing van J. Bols en J. Mitylderizzczns. In het Hollandsch
tijdschrift Noord en Zuid gaf C. Bake insgelijks zeer belangrijke
wenkea over taalzuivering, onder den titel Taalpolitie. Wie de geijkte
Nederlandsche spelling zoekt, gebruike Woordenhist voor de spelling
der Nederlandsche taal met aanwijzzng van de geslachten, de voornaamwoorden en de vervoeginig der werkwoordcn, door M. de Vries
en L.-A. te Winkel. Eene uiterst leerrijke voorrede gaat dit boek
vooraf en spreekt over het geslacht der naamwoorden, de samenge;
stelde woorden, de spelling, de bastaardwoorden. enz. Dit werk is het
Vade-mecum van alle schrijvers. — OngetiA Veld Is deze lijst niet volledig : verzoek aan onze lezers, die andere werken aan te bevelen weten,
er ons de opgave van te willen doen.
Biekorf stelt voor : Minister landschepen ie heeten en Depute per.
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manent Gouwschepen, gelijk men Gouverneur Gouwgraaf noemt. In
West-Vlaanderen stelt men insgelijks voor, schuimwoord te zeggen in
plaats van bastaardwoord. Wat denkt men daarvan?
Davidsfonds. De s is hier taalkundig eene fout, het geldt hier
geene bezitting, het is een fonds ter eere van David of onder zijn
patronaat. De s kan er slechts komen welluidendheidshalve. Hetzelfde
dient gezegd te worden omtrent Sint-Lievensgesticht, Sint-Amandsgesticht, enz. Wie het betwist, moet Wzllemsfonds met dubbele s
schrijven.
HI was omringd van de achting en de genegenheid z4ner parochianen. Dergelijke volzinnen lezen wij dagelijks; het is louter Fransch
in een Vlaamsch kleed gestoken, waarom niet schrijven : Hij genoot
de achting enz.?
academische
Laatst las ik Doktoor in Godgeleerdheid! Doctor
geneesheer.
lite', dokter, doktor of doktoor
Belet vragen, schoon en deugdelijk gezegde, te veel verdrongen
door het min goede : gehoor, onderhoud vragen.
ik neem de eerbiedige vry'heid. Vrijheid, een afgetrokken iets kan
noch eerbiedig noch oneeibiedig zijn, Ik neem eerbiedig de vrijheid.
Wet-Coremans. Fransch; de geest onzer taal vraagt : Coremans' wet.
Zen eerste proces was eene koq'nendiefte. Zonderling, een proces
dat een diefstal is van konijntjes! Zijn eerste proces hep over eene.,..,
.rfbmt te versc4'nen. Waarom niet liever : is verschenen, of,
korter nog : Verschenen? Dat komt te verschijnen heeft zoo'n grooten
familietrek met het Fransche vient de paraitre, en met het RotterIk sta u te zeggen. »
damsche smous-gezegde
Ouderdomsdeken. Telken jare, in de 2 e week der maand Juli, bij
de eerste vergadering van de Provinciale Raden, maken ons de Vlaamsche dagbladen met lien deken bekend. Doyen d' dge! Er is in den
Provincialen Raad geen deken, zelfs geen ouderdomsdeken I maar een
oudste lid.
Hoe schrijve men gevoeglijkst? Augusii, volgens oud Vlaamsch taalgebruik, overeenkomende met dergelijke maandnamen Januari, Februari,
juni, Ofwel Augustus, volgens de aangenomen spelling der
Woordenljjst van DE VRIES en TE WINKEL ?
Bars en Barsche taal, lezen wij gedurig in zekere bladen. Hoe
dikwijls moet er nog op gewezen worden dat de Bars geene and.ere
menschen zijn dan de zoogenaamde Boeren van Zuid-Afrika, en dat het
alleen geoorloofd is aan Fransche betweters - dat onnoozel woord Bares
of Bars te schrijven?
Ik vond op eene inteekenlijst de gift vermeld van 2 fr. 5o ct. en
daarbij : Ben naamlooze. Dus een mensch zonder naam? Zoo bestaat
er geen in eene beschaafde samenleving. Waarom niet stellen : Ben
ongenoemde?
Vade-mecum, Patronaat, referendum, polztie, bier zelf gebruikt,
wie zegt ons iets beters ?

AAN DEN CHRISTEN VLAAMSCHEN MEESTER

EDGAR TINEL,
b zone schitterende ze,o, e_praal van .Fi-ankfurt, zewar z!in oratorio'
« S t Franciscus » gezongen wierd den Pi- November, 18 90.
trotsche Frankfurt knielt voor u, Franciscus, neder;
Zijne oog, vol tranen, rust op uw doorwonden voet;
Zijn boezefn brandt en jaagt van ongekenden gloed;
Zijn lippe raakt uw pij en kust ze, heet en teeder.

ET

Het weeldig Frankfurt — oor en hert vol zangen zoet,
Waar hemeltoon in suist en ruischende Englenveder
Rijst op, en zingt, en wekt door Duitschland heen en weder
Den lof der Armoe, die zijn weelde blozen doet.
Z66 kan alleen 't Geloof der blinden oogen raken!
Zóó kan 't Geloof alleen de Liefde weer doen blaken
Sinds lang, door haat en waan, in 't kwijnend hert gedoofd I
Z66 won ze Winfrid (1) eens en dwong de Duitsche volken
Te knielen voor den God, in wien zijn geest gelooft
TINEL, zóó mocht ook Gij hun uw Geloof vertolken!
EUG. DE LEPELEER,

Op Sinte-Cecilia's dag, i 8go.

(I) Winfrid

St Bonifatius, de emste en grootste Aposte] van Duitschland.

JAN VAN RUUSBROECK.
ET was vroeger al heel zeldzaam, en ook
blijft het wel eene uitzondering, dat de naam
en de vverken van een Nederlandschen dichter
of proza-schrijver buiten de grenzen van ons taalgebied
eenig opzien baren. Wel mocht Bilderdijk de groote
Bilderdijk zijn, toch vroeg hem Napoleon, aan wien hij,
tijdens de regeering van koning Lodewijk, werd voorgesteld : étes-vous connu dans la r6publique des lettres?...
Bilderdijk, te oordeelen naar zijn kort gemeten
antwoord, nam dat, kwalijk. Met den rijmklank, dien
hij op de woorden van den keizer past, luidt het op
eenigszins bitsigen, toon « du moins j'ai fait ce que
j'ai du pour l'étre. » De dichter achtte zich gekrenkt.
Hij had ongelijk; geene hem persoonlijke miskenning,
maar het lot onzer letteren in het algemeen, bracht
het merle dat de keizer, in den vreemde, misschien
niet eens van zijnen naam had hooren gewagen.
Wat echter nog zeldzamu voorkomt, wat onmogelijk mag schijnen, het zou zijn dat de naam van een
Nederlandschen schrijver tot den vreemde doorgang
vindt, dat een Vlaming met zijne vlaamsche schriften
door gansch Europa roem verwerft, en bij eigen taalgenooten ongeacht, ongekend bleef. En nochtans met
onzen Jan van Ruusbroeck was het langen tijd zO6.
gesteld. En nog nu is het niet zijne innerlijke waarde,
door Frankrijk en Duitschland zoo hoog geschat, maar
enkel zijne taal, zijne « proza », die te onzent geprezen
wordt. Het is als de « beste Nederlandsche prozaschrijver der middeleeuwen » dat hij de aandacht der
« Vlaamsche Bibliophilen » heeft gewekt en van hunnentwege eene uitgave zijner schriften bekomen.
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Die uitgave echter, enkel voor taalgeleerden bestemd,
heeft Kier weinigen met den man bekend gemaakt die,
gansch Europa door, als de hoofd : mysticus der veertiende eeuw wordt bestudeerd en bewonderd. Het zijn
vreemden die den wonderbaren Ziener van Groenendale
ons openbaren, die indringen in den geest zijner werken,
zijn stelsel ontleden, zijne, bespielingen volgen in hunne
hooge vlucht, in de beeldrijke dichterlijkheid der voordracht, in de verhevenheld der leeringen, in de strenge
juistheid bij het behandelen van heilige wetenschappen,
in de krachtige, zalvende en van liefde gloeiende taal.
Het is in Fransche tijdschriften dat Jan van Ruusbroeck
ten onzent van dit oogpunt wordt beschouwd; het is
een Waal die met eene volledige ascetische studie zijner
werken hem verheerlijken zal.
Jan van Ruusbroeck ontleent '7,ijnen naam aan de
plaats zijner geboorte, het dorp Ruusbroeck, op de Senne,
tusschen Halle en Brussel, waar hij ter wereld kwam
in het jaar 1294 Van zijne kindsheid of vond hij
weinig genoegen in hetgeen hem omringde en nauwelijks veertien jaren oud onttrok hij zich aan de wereld,
verliet zijne moeder bij wie hij nooit meer wederkwam
en ging te Brussel zich onder de leiding stellen van
eenen nabestaande, Jan Rinckaert, kanunnik van Sinte
Gudula. Vier jaren besteedde hij aan de studie , der
Latijnsche taal, om verder uitsluitend op de kennis
der goddelijke wijsheid en de oefening der deugden
zich toe te leggen. In den ouderdom van vier en
twintig jaren priester gewijd, werd hij onderpastoor of
kapelaan van Sinte Gudula kerk, en oefende zich voortdurend, met aangroeiende vlijt, in het beschouwend
leven. Het gezelschap vluchtend, weinig genegen tot
spreken, zijne kleeding verwaarloozende, werd hij om
zijn afgezonderd en wonderbaar leven meermalen met
minachting bejegend.
Gedurende zijn verblijf te Brussel, bestreed hij met
de beste gevolgen de zedelooze leeringen van Blommardina die door de secte der Beguarden en vrije
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geesten hare verfoeilijke en schaamtelooze schriften
verspreidde, die de erglijkste losbandigheid vermomde
met den naam van Seraphijnsche liefde en door hare
listen menigvuldige harten bedroog en meesleepte.
In 1343 verliet Ruusbroeck de stad Brussel en
ging te Groenendaal in het Soni6n-bosch bij den
kluizenaar Lambertus zich vestigen om nadien er eene
abdij te stichten waar hij, als prior aangesteld, met
eenige leerlingen en gezellen op Jo Maart 1349 den
regel van den H. Augustinus aanvaardde.
Weinig geletterd, was hij door eigen heilig leven
en dagelijksche oefening tot de hoogste trappen der
mystieke godgeleerdheid opgeklommen, en, daar hij niet
bij middel van boeken zich tot die hoogte had verheven, werd hij met des te meerder ontzag ge&rd en
geraadpleegd als een heilige die met hemelsche ingevingen werd begunstigd. Wat de Heer, onder zijne
eenzame wandelingen in het woud; hem scheen toe te
spreken, teekende hij met der haast aan, en, wedergekeerd in het klooster, deelde hij aan zijne 'evensgezellen de ingegeven gedachten mede.
Hij schreef zijne werken uitsluitelijk in het Vlaamsch.
Van Ruusbroeck bereikte den hoogen ouderdom van
87 jaren. Hij ontsliep in den Heer den 2 December
1381 in geur van heiligheid.
Tot zijne uiterste levensdagen, toen zijn gezicht, bijna
tot blindheid /verzwakt, de Hostie op het outer nauwelijks
nogonderscheiden kon, had hii elken morgen de mis gelezen
in een genot van hemelschen wellust die meermalen
hem in geestverrukking bracht. Eens gebeurde het dat
in dien toestand zijne lichaamskrachten bezweken : de
dienaar, hem als levenloos ziende, was met angst
geslagen, en daar hij die bezwijming aan uiterste zvvakheid toeschreef, verwittigde hij den Overste dat bet
onmogelijk werd nog langer aan den oud-prior toe te
laten het autaar te beklimmen. Toen nu de Overste
met die meening instemde en den eerbiedvvaarden
man het genomen besluit ging aanzeggen, zag hij hem
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uitbarsten in tranen en op de knieen vallen en smeeken
« Vader, ontneem mij dat geluk met : want het is
niet mijn hooge ouderdom, maar wet de hernelsche
gratie die de bezwijming veroorzaakt. Van daag zelf
hoorde ik onzen Heer Jesus Christus mij deze zoete
woorden toesturen : gij behoort mij en ik u ».
De Overste was diep ontroerd bij het hooren van
die bekentenis, den ootmoedigen grijsaard afgedwongen ;
zijn verbod werd dadelijk ingetrokken en de heilige
priester ging voort met dagelijks de mis to celebreeren
tot de Heer hem van de lichaamsboei ontdeed en liet
opvaren tot het eeuwig genot van dien hemel waar
zijn beschouwend leven hem in ongekende genuchten
den voorsmaak van laten proeven had.

4
Wat de wonderbare asceet van Groenendale allerminst beoogde en verlangde, vermaardheid en roern,
verwierf hij in den uitgebreidsten kring. Tot in den
vreemde waren de bijzonderheden van zijn heilig leven
bekend. Uit de steden van het Rijnland kwamen hoog
vermogende heeren en vrouwen den grooten leidsman
ter christelijke volmaaktheid over hunne zielsbelangen
raadplegen; leeraars en godgeleerden boden zich aan
uit Straatsburg en andere Rijnsteden ; de geleerde
Domimkaner Taulerus bracht meer dan e6n bezoek
aan hem dien hij als zijn meester in het geestelijk
leven aanzag; Gerardus de Groote, vergezeld van den
Rector der school van Zwolle, kwam eenige dagen
doorbrengen bij den beroemden mysticus.
Vooraleer wij met onze letterkundige studie aanvangen, zullen v‘ij, naar de Ram en David, over de
wereldberoemdheid des mans, aan wiens glorie Vlaanderen
onverschillig bleef, verder spreken -: de geleerde Gerson,
de groote Bossuet hebben ook hunne beoordeelingen
over onzen Vlaamschen schrijver. Zij komen in tegenspraak met Belgische, Duitsche en Spa ansche meesters.
Gent.
(Gaat voort.)

H.

CLAEYS, past.

M gr RUTTEN 131J HET DAVIDSFONDS.

EN maandag, io November 1890, had in de groote feestzaal
van het St.-Jozefsgenootschap
uitreiking plaats der prijzen,
door de leerlingen cl er K atholiae Middelbare en Lagere Scholen van Gent en omtrek in den wedstrijd van Vlaamsche taal
bij het Davidsfonds behaald. Daar men aangekondigd had dat
Mgr Stillemans, bisschop van Gent, de plechtigheid zou voorzitten, en Mgr Rutten, vicaris-generaal des bisdoms van Luik, het
woord zou voeren, was het publiek talrijker dan ooit opgekomen,
zoodat niet alleen gezegde zaal proppensvol was, ma ar ook op de
bovenzaal een groot getal belangstellenden plaats hadden genomen.
Al de standen der maatschappij waren daar vertegenwoordigd.
Under de personen van rang en ondersCheid noemen wij de
heeren senators Lammens en Casier-de Hen.iptinne, de heeren
volksvertegenwoordigers Begerern en Eeman (waarom ook de andere
niet?), hoogleeraren der Gentsche hoogeschool, magistraten der
rechteilijke orde, leden der Koninkl. Vlaamsche Academie, het
bestuur der Gentsche afdeeling van het Davidsfonds en een
vrouwen van rang. De geestelijkheid der stad was ook talrijk
opgekomen.
Na het klein muzickfeest, dat de plechtigheid voorafging,
betrad Mgr Rutten het verhoog. Hij zou spreken over het groote
maatschappelijke vraagstuk van den dag : het Socialismus, Tijn
voortgang, en de middelen om het te bestrijden,
« Bestaat er gevaar? » Sorntijds boort men deze vraag stellen
van lieden, die het in de wereld w61 hebben, kommerloos het
levee doorbrengen, de oogen sluitende voor hetgeen rondom
hen gebeurt in strijd met bun belang of met hunne begeerte.
Ja, bevestigde Mgr Rutten — er is gevaar; het vergroot met den
dag, het bedreigt de samenleving. Het ongeloof, de zedeloosheid,
armoede of onredelijke zucht naar genot voeden de groote kwaal.
Wie Been geloof heft in Gods Voorzienigheid, wie zijne lusten
niet weet to beteugelen en het middel niet bezit om deze te voldoen, is rijp voor het Socialismus, en zal u eldra ufit al zijne
krachten medewerken om het te Coen zegevieren.
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Slechts een hulpmiddel is aan te wijzen — de hervornaing
van de Maatschappij, in den geest, welke haar vroeger bezielde.
Wie zal dit groote werk verrichten ? De Staat kan, wel is
waar, zijne macht daartoe leenen, maar het niet volbrengen. De Godsdienst alleen bezit de zedelijke, de bovennatuurlijke kracht, die bij
elk gevaar, dat vroeger tijds de menschheid dreigde, hare uitwerkselen
deed gevoelen, eerst in het midden van het heidensche bederf, later
tegen den vloed der Barbaren ; in de nieuvv ere tijden, niet lang
geleden, in de stormen der Omwentelingen.
Dat kan de Roornsche Kerk, steunende op God 's woord ; maar
om der redding waardig te zijn is het noodig, dat elke christen,
tot welken stand hij behoove, medewerke, getrouw bhjvende aan
de hem opgelegde wetten en plichten.
Mgr Rutten sprak tot de rijken en de armen . Bij de eersten
drong hij aan tot meerdere liefde jegens het yolk, tot rechtzinnige
toenadering. En daartoe, zegde de Redenaar, is het beste middel —
de taal des yolks. Deze snaar roerde de Redenaar aan met de meeste
kieschheid, zonder het inzicht van iemand te kwetsen of te laken, maar
ook met eene krachtdadigheid en met eenen gloed, die de duizend
toehoorders in verrukking en in geestdrift brachten. Oni den klassenstrijd, de afgunst en den wrok der kleinen opzichtens de grooten
te verminderen, kunnen de rijke standen veel, maar het is noodig
dat Tij de taal spreken van het yolk, De Redenaar stelde met
leedwezen en spijt vast, dat in Vlaanderen de richtende stand
gescheiden is van de arbeiders, door de taal; deze toestand, ten hoogste
betreurenswaardig, heeft in Been land der wereld zijn gelijke ;
vooral elders spreekt de aanzienlijke man de taal des minderen,
overal elders zijn beide, broeders van taal, van ziel gebleven. Het
is dringend noodig, dat bier verandering in kome ! grooten zoowel
als kleinen moeten de taal van het land eerbiedigen, den eenigen
band, die alien in het werkelijk !even samenbindt.
Wij geven slechts de groote hjnen der prachtige rede van
Mgr Rutten, zeker de schoonst gedachte en de best gesprokene,
die ooit in Gent van eens Vlaamschen redenaars lippen is gevloeid.
Mogelijk — wij hopen het — zal Mgr Rutten er toe besluiten deze
leerrijke toespraak aan het Belfort, ter uitgave, at te staan ; in
elk geval, wij nemen zijne zoo gegronde woorden te baat om
andermaal de Geestelijke Overheden te bidden, het onderwijs van
de moedertaal, in elke onder haar gezag schuilende school, meer
dan ooit, aan te moedigen, ja, overal, waar zij kunnen, te ontwikkelen en te versterken.
De woorden van Mgr Rutten, nopens dit punt, zijn onweersprekelijk ; nu, wil men, in de hoogere klas, rechtzinnig verbetering van
het lot des geringen, men reike dezen niet alleen de hand, maar men
spreke zijne taal ! ()m daartoe te geraken is het noodig, dat de
leerprogrammas worden gewijzigd, dat het Vlaamsch de plaats in

MGR RUTTEN BIJ HET DAVIDSFONDS.

387

de school bekome, welke rechtmatig, redelijker wijze hem toekomt.
In Gods name, heeren Schoolbestuurders, begint het werk ernstig !
Doet de minachting ophouden, waar onze taal, eilaas ! nog te
veel, door lijdt en verachterd wordt. Leert niet alleen het Hoogduitsch en het Engelsch, maar ook het Grieksch en het Latijn
aan Vlaamschsprekende kinderen door middel hunner volop gekende
moedertaal, en vernedert deze niet langer, op het naamfeest des
Bestuurders en ten dage der prijsuitreiking, door ze enkel te laten
dienen ‘oor eene grove boei enklucht, in lied of tooneel; terwijl de
ernstige letterkundige oefeningen in de taal van Parijs geschieden
De geestelijke over held kan nog meer : zij bevele de Vlaamsche lezing aan, en iuime eene betere plaats aan de Vlaamsche boeken in de bibliotheken, waar de hoogere stand zijn tijdverd;:ijf of nuttige lessen komt zoeken ; zij bevele, eindelijk, in den
kr ing der bemiddelden, het hdmaatschap aan van het Davidsfonds,
dat door zijne boeken en boekerijen de socialistische propagande
tegenwerkt ; eindelijk zij wakkere het yolk aan om, bij voorkeur,
claar zijn voedsel voor hart en geest te zoeken.
Wij mogen ons beknopt verslag over het feest van het Davide'
fonds niet eindigen, zonder te zeggen dat de bijval van Mgr Rutten
volkomen is geweest. Nooit werd hier een redenaar met meer
eerbied en aandacht aanhooid gedurende ongeveer vijf kwartuurs — en ook nooit met meer hal telijkheid en bewondering
toegejuicht.
Het was dus, ja, in alle y naam, dat Mgr Stillemans na hem op het
verhoog verscheen om, in zeer gepaste bewoordingen, den Redenaar
dank te zeggen voor het genot, dat zijne heerlijke voordracht aan al de
toehoorders had verschaft. Meteenen dankte zijne Hoogw. de bestuurders van het Davidsfonds voor hunne aanhoudende pogingen tot uitbreiding en aanmoediging von bet onderwiis der Vlaamsche taal ; de
bekwame meesters en meestercssen voor hunne gewetensvolle plichts,
vervulling. De hoogw. Kerk .wogd eindigde zijne toespraak met een
gelukv1/4 cnsch aan de prijsvkinnaren, en drukte de hoop uit, dat de taal,
die hen thans lauv1/4 ei en liet plukken, te alle y tijde op hunne lippen
en in hunne pen de getreuvi e weergalm moge blijven van Godsdienst,
Vaderlandsliefde en Burgerdeugd.
Deze v oorden van den hoogw. bisschop werden door de gansche
vergadering met uitbundige toejuichingen beaamd.
P. S. Wij vergaten jets.
Nagenoeg al de katholieke scholen der stad Gent hadden
medeseciougen in den prijskamp van het Davidsfonds. Onder de
weinige achteiblijvers waren de leeilingen der St.-Amandschool
en die van 't S"-Barbara-college. — Is er hope, dat ook deze, toeD.
komend par, als mededingers zullen opdagen ?

Abdij van Affligern.
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ABM' VAN AFFLIGEM.
Iii' benedictijner klooster, waar Jan hiernevens de bouw vOOr de verwoesting onder den Franschen tijd en de heropbouw in 1870
weergegeven zijn, nevens nude zegels en wapenschilden an abten, bet
portret van proost Haftenus en eenen brief in fac-,imile van kar linaal
van Frankenberg!' aartsbisschop van Mechelen, was eerie der merkwaardigste, rijkste. machtigste en meest vermaarde abdijen van geheel
Gesticht in 1036 door 5 of 6 ridders, waaronder Geeraard de
Zwarte, welk, getroffen door bet woord van den monnik Wiedefik der
St.-Pietersabdi; to Gent, boete wilden doers over hunne onrechtvaardigheden en losbandigheid, telde zij in den loop der eeuwen vele abten
en paters van adelijken bloede, zooals leden van het grafelijk huis van
Brabant, van de Croij's, van de heeren van Assche, enz. enz.
In haar cameo santo iusten de gemalin van Hertog Hendrik I
van Brabant, Godfried met den Baard van Leuven, Aleidis gewezen
koningin van Engeland, udder Heribrand, Engelbiecht Calf tent, Boudewijn van Aalst, Jan graaf van Aarschot, Segher van Crainhem, Raas
van Gayer, Bisschop Gwijde van Franklijk, Mathias Hovius Aartsbisschop van Mechelen, en meer andere.
Zij voerde gezag over de prionjen van Frasnes in Henegouw,
Sint-Andries bij Brugge, Vherbeke bij Leuven, Bornhem en Waver;
zij was gemengd in menige geschiedkundige gebeurtenissen ; haar heiligdom bewaarde in vrcdestijd den standaard van het hertogdom Brabant; in ooilogstijden werd zij menigmaal geteisterd, geplunderd en
afgebrand; met mijter en staf bekleedden bare abten den voorrang op
al de andere kerkvoogden van het hertogdom, zij doopten de kinderen
der graven en heitogen en zegenden de vorstelijke huwebjken in ; de
grondbezittingen dezer feodale heeilcjltheid v area zoo groot dat zij, op
eerie breedte van 20 voet, den weg konden bedekken van Affligem tot
Rome.
Zij was een heilig oord door uitstekende deugden bebalsemd, en
waar boetelingen het ridderhjk kuras tegen de grove monnikspij kwamen verwisselen ; het was een barer kloosterlingen die, volgens de
legende door A LAPIDE aangehaald, 300 jaar op het gezang van een
vogeltje luisterde en zoo een voorsniaak genoot der eeuwige zaligheid ;
het was in hare kloosterkerk dat de woeste Willem van Grimbergen
op witten donderdag van 1235 naar Canossa kwam, en in het aanzijn
der gemeente en van bet yolk, slechts gekleed met hemcl en broek en
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de geeselroede in de hand, boet kwam doen voor zijne vermetelheid de
rechten van het klooster gekrenkt te hebben ; het is daar dat de H. Bernardus uitriep Ubique inveni homines, hic veto angelos, en daar dat
hij van het Mariabeeld welk hij gegroet had Ave Maria, den wedergroet ontving Salve Bernarde. Een Mariabeeld uit het oorspronkelijke
vervaardigd wordt nog vereerd in het benedictijner klooster van Dendermonde, en de staf van den abt van Clarevallis hier gelaten als aandenken van dezes bezoek, bewaart men daar ook met eene godvruchtige zorg.
Affligem was steeds can middenpunt van kunst en geleerdheid,
een brandpunt van beschaving. Men stichtte scholen, men schreef
kostelijke handschriften uit, men vervaardigde weaken over Godsdienst,
letterkunde en geschiedenis, en tevens herschiep men door ploegen en
ontginnen dezen dorren en boschrijken heuvel in vruchtbare landerijen.
De abdij was de leermeesteres en de weldoenster van alien die kwamen leven onder Karen staf.
Fulgentius, e6rste abt; Hugo; Franco, tweede abt en vir scientia
mzrabilis; Geeraard van Affligem; Simon; Willem van Mechelen ;
Willem van Affligem; Hendrik van Brussel; Proost Haftenus, animata
bibliotheca en dichter van Lusthof der Christelyke leeringhe; Odo
Cambier, waarvaa een belangrijk handschrift nog in de koninklijke
bibliotheek te Brussel berust, en eindelijk de laatste prelaat der oude
abdij Beda Regaus, die 14 boekdeelen achterliet over de annalen van
zijn klooster, zijn zoovele rnannen van wetenschap waarvan de naam
met eer in de jaarboeken van het vadeiland geboekt staat.
Het was ook te Affligem dat de vermaarde kanunnik van Yper,
de geleerde schrijver van Elandrza Illustrata en Chorographia sacra
Brabantio, zijne talrijke en kostelijke werken opstelde ; hij overleed er
in 1664. Sanderus genoot er de gulste gastvruheid, vond er oorkonden
in de rijke bibliotheek en medewerking bij de geleerde pate's.
*
* *

Al die bijzonderheden naast duizend andere omstandig en breed-
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nard O. S. B., dat de toekomende week bij onzen uitgever in het
licht gaat komen onder den titel van Geschiedenis der henediktyne'r
abdij van Affligem, een boekdeel van 384 bladz. in-8°, net op schoon
papier gedrukt. Prijs fi. 3,00, franco per post fr. 3,25.
Het boek bevat een bijvoegsel met oorkonden en de volgende
platen buiten het geïllustreerd titelblad : de oude abdij, de nieuwe abdij,
het mirakuleus beeld Salve Bernarde^ de portretten van Haftenus en
Beda Regaus, 12 nog bijsonder primitieve zegels van de eerste
abten, 47 wapenschilden van abten en monniken der abdij en 4 brieven
i n facsimile. Deze brieven zijn i° een schrijven van kardinaal V a n Franckenbergh, 2 een ander van een pauzelijken nuntius, 3 een bevel namens
Jozef I I geschreven om de novicen naar het schismatiek seminarie van
Leuven te doen zenden, en 4 het antwoord hierop van den proost
Beda Regaus.
A.
0

0

0

HET RECHTERLUK SCHANDAAL TE BRUSSEL.

(,9
' A DVOCAAT Pauwels uit Antwerpen had in beroep eenen
betichte bij te staan, die enkel Vlaamsch kent. Daar Coremans' wet in de Brusselsche omschrijving niet toepasselijk
is, had M. Pauwels de beleefdheid aan den voorzitter der
6d0 Kamer, den heer de Bavay, te schrijven om hem eene Vlaamsche rechtspleging te vragen en tevens te zeggen dat hij voornemens
was het woord te voeren in het Vlaamsch. Met onverholen scherts
afgescheept richtte hij zich tot den eersten voorzitter van het Hof,
den heer Eeckman, en vervolgens tot den heer Lejeune, Minister
van het rechtswezen, dock op zijne vraag eene Vlaamsche kamer
te willen inrichten kreeg hij van den eerste het antwoord exces
de pouvoir en van den tweede Been het minste teeken van leven.
Op het verhoor, den 11 November, steunde M r Pauwels het
recht van zijnen lastgever op de billijkheid en op de Grondwet,
die de vrijheid vun taal uitroept, maar werd ergerlijk gedwarsboomd en gehoond door den voorzitter en den openbaren aanklager, den heer Raymond Janssens, die hem den eerbied tot de
magistratuur en tot zijn eigen kleed naar het hoofd wierpen, en zijne
eischen inconvenance, comedic en mauvaise plaisanierie durfden
noemen. De raadsheer Aulit dreef het zelfs zoo ver met gemaakt
vertoon zich in de lezing te verdiepen van La Reforme.
De verdediger hield manhaftig stand tegen den tergenden
onwil van het Hof, putte al de proceduurmiddels uit om zijn
recht te handhaven, tot dat hij na 3 interlocutoire vonnissen
eindelijk het woord bekwam. Nauwelijks had hij eenen volzin
uitgesproken of hij werd onderbroken om vertaald te warden
door den gezworen vertolker, zelfs eischte de heer Aulit de vertaling woord voor woord. In die omstandigheden achtte het de beer
Pauwels met recht en reden beneden zijne waardigheid zijne
pleidooi voort te zetten en verzaakte hij aan het woord.
Ziedaar de feiten. Nogmaals worth het beginsel der Grondwet,
de vrijheid van taal, van zijne ware beteekenis afgekeerd en uitgelegd op zulke wijze als zou die vrijheid eerst en vooral bestaan
voor de ambtenaars, die nochtans slechts de bezoldigde dienaars zijn
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van het yolk. Het Yolk is voor de ambtenaats niet gemaakt,
maar wel de ambtenaars voor het yolk.
Tijdens de bespreking van Coremans' wet waren zekere tegenstrevers vijandig, under voorwendsel dat de waardigheid van den
advocaat eischte de taal te mogen gebruiken welke deze verkoos.
Die waardigheid is hier met de voeten getrapt, waar zijn nu
hare voorstanders..., teekenen zij protest aan..,? Zij zwijgen dat
zij zweeten.
Nog tijdens die bespreking pleitte Minister Lejeune de verzachtende omstandigheden tegen de toepassing der wet op de
Brusselsche omschrijving; hij gaf de verzekering dat Been enkel
recht gekrenkt zou worden, en dat men des noods Vlaamsche
kamers ingericht zou hebben...! Men ziet hoe die beloften uitgevoerd werden.
De heer Janson zegde Donderdag in de Kamers met betrek
op het algemeen stemrecht : Veronderstel eene rechterlijke inrichting waardoor er beraadslaagd zou ..nogen worden over de hoogste
belangen van eenen betichte buiten dezes tegenwoordigheid. He wel,
hetgeen M . Janson als eene ongehoorde onmogelijkheid aanzag,
gebeurt dagelijks en is hier weer gebeurd,, want de taal van zijne
beschuldigers niet verstaan, is zooveel als afwezig ziju.
Het is ongehoord, op het einde der 19 de maw, in een land
dat de bakermat is g ,nveest der vrijheid, na 6o jaar Belgische
onafhankelijkheid en dito jaren Vlaamsche beweging, eenen betichte,
ondanks zijn protesteeren, te zien vonnissen in eene taal welke
hij niet verstaat, en dat om reden dat eenige betaalde dienaars
van het land op de hoogte van hunne bediening niet zijn en de
taal niet willen verstaan van de meerderheid van het yolk
waarover zij de maat van het gerecht te strijken hebben ! En
zeggen dat de groote hoop stom en doof blijft uit onverschilligheld en baatzucht, en zeggen dat zij enkel mond en ooren hebben
om zich in preutsche en gemaakte schaamte het gelaat te bedekken,
als wij onze zoogezegde Vlaamsche wetten in hunne levensverminking en in hunne niet-toepassing, durven bestempelen met den
naam van caricatuur van wetten.
Niet Langer meer gedraald, alle ambtenaars moeten bewijs
geven dat zij het Vlaamsch Machtig zijn, buiten dat geene zaligheid voor hen, ofgeene uitkomst voor onze beweging. Onze Vlaamsche
wetten moeten eene sanctie hebben, want nu worden zij met
verachting over het hoofd gezien ; de mazen hunner netten moeten
toegehaald en dichter gemaakt worden, want de palingen der
joodsche zinsverdraaiingen slibberen er al spelend door. Eene
wet is noodzakelijk tot beteugeling der magistratuur.
Het woord is aan de Wetgeving, en waarlijk staan wij verstomd dat er in het Parlement nog geene stem is opgegaan om
-deze nieuwe wetsverkrachting, dit nieuw schandig onrecht aan den
schandpaal te spijkeren.
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De heer Pauwels heeft zich manmoedig gedragen, voet voor
voet heeft hij ons recht verdedigd, eere, lof en dank aan hem!

+
Het gebeurde op 'bet beroepshof te Brussel vindt weerklank
in geheel het Vlaamsche land, en overal gaan er verontwaardigde
protestatien op. De Nederduitsche Bond van Antwerpen heeft in
eene meeting opzettelijk daartoe beroepen zijne krachtige stem
laten hooren ; de Snellaertskring van Gent vraagt aan den Minister
den heer de Bavay de plants niet te geven vvelke hij in het Verbrekingshof vraagt; de Oud-Hoogstudentenbcnd van West-Vlaanderen zendt een wrekend manifest rond; de Conferentie der Vlaamsche
balie te Gent vraagt insgelijks recht bij de Kamers, en het Hoofdbestuur van hEt Davidsfonds deu 27ft 11. vergaderd, petitionneert
op zijne beurt en verzoekt al zijne afdeelingen hunne stem bij de
zijne te voegen in krachtige verzoek- en vertoogschriften.
A.

•

-

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon, door AUG.
gemeenteonderwijzer te Godsenhoven, bekroond door de
Zuidnedcrlandsche Maaischappij van Taalkunde.
't Was met recht en reden dat ik, in den eersten jaargang van
Het Belfort, lof zei aan de Zuidnederlandsche Maatschappij voor
al hetgene zij in zake van volkstaal teweeg brengt.
In 1886 gaf zij ons Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon,
door J. F. Tuerlinckx. Dat werk is zeer verdienstelijk en, wanneer
het meer gekend is, zal het ook door de taalkenners beter naar
weerde geschat worden.
Nu drukte zij de Bijdrage van Rutten.
De- naam Bijdrage zou sommigen kunnen doen gelooven dat
het een werk is zonder veel belang. Zoo niet ! De Bijdrage telt
316 groote bladzijden; ik reden dat er op ieder bladzijde, 't een
door 't ander genomen, 20 woorden staan, dat maakt ruim 6000
woorden.
Wat mij hies weer, gelijk in Tuerlinckx, ten hoogste verheugt,
is het groot getal woorden en uitdrukkingen die de Wazenaars
met de manner van Haspengouw gemeen hebben, In het Waasch
Idioticon, zal ik ook Rutten voor die gemeene woorden aanhalen.
't Is zeker eeninieuw weak, maar 't zal nuttig zijn voor iedereen:
een woord, meen ik, is meer weerd volgens dat het in meer
streken gekend en gebruikt is.
Over de uitvoering wenschte ik eene opmerking te maken.
Voor de afleidkunde is in een Idioticon, de klankleer of de
uitspraak, een der belangrijkste punten Waarom die studie
gescheiden? er bier een stuk, en ginder eene brok van gegeven?
Beter, meen ik, wierde dat, in de voorrede, volledig aangehaald.
Hetzelfde dient gezeid van de eigene spraakkunst. Tusschen
haakskens In wade gij eenen appel is, taalkundig gesproken,
de (di) niet versterkend, maar wel gij.
Bij zeer veel woorden is geen de minste uitleg gegeven, er
wordt enkel naar T. (Tuerlinckx) verwezea. Is dat niet voor
eenigen het zoeken, het vervelend zoeken vermenigvuldigen en,
RUTTEN,
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voor anderen, verplichten Tuetlinckx aan te' koopen, als zij Rutten
willen verstaan ?...
Zoo kennen wij een deelken van de taal der Limburgers.
Wanneer slaan onze wakkere vrienden van ginder de handen
ineen om ons een Limburgsch Idioticon te bezorgen?.... Waarom
o mannen van het Daghet, enkel woorden gegeven die nergens
anders geboekt staan?... 't Is zeker schoon het eigene op te
zoeken, maar is het gemeene wel te versmaden ?... Limburgers is
uw voornaam, Vlamingen uw familienaam.
AM. Joos.
De Goddelijke beloften der Kerk in den loop der eeuwen,
door Mgr M. H. RUTTEN, Huisprelaat van zijne Heiligheid, Vicarisgeneraal van Zijne Hoogw. den Bisschop van Luik. — Luik, H.
Dessain. Prijs, fr. 2.00.
Tot aanvulling onzer bebordeeling in de vijfde aflevering van
-dit jaar verschenen, zij nog het volgende gezegd betrekkelijk dit
mei kwaardlg werk. Een hollandsch tijdschrift, Studien op godsdienstzg, wetenschappelijk en letterkundig gebied, schreef een
allergunstigste beoordeellng over dit boek. « Hij (de schrijver)
bewijst niet alleen de goddelijkheid der kerk, maar hij ontzenuwt
ook alle tegen-werpingen door het hedendaagsch ongeloof daar
tegen in gebracht, en daarom is zijn werk, vooral in onze dagen,
van zeer actueel belang. » Volgens den Salesius-Bode, is het
« in sierlijk vloeienden stip, in letter- en taalkundig onberispelijk
Nederlandsch geschreven. » Moge het boek van den onvermoeibaren pielaat in al onze katholieke onderwijsgestichten dringen,
den leetlingen aanbevolen en als prijs uitgedeeld worden, in onze
volks-bibliotheken, ja in ieder katholiek huisgezineene plaats vinden!
Apologie des Christendoms. Bij Malmberg te Nymegen is
de vertaling verschenen van P. DEVIVIER ' s S. J. welbekend Apologie
du Christianisme, onder den titel : Apologie des Christendoms of
uiteenzetting en verklaring van de gronden des geloofs. Het werk
bevat ongeveer 56o bladzijden en is te,verkrijgen voor 2 gulden.
In een volgend nummer zullen wij een breedvoerig verslag over
dit zoo belangrijk en alleszins aanbevelingswaardig werk mededeelen.
Heden schrijven wij slechts de eerste regels van het prospectus
over. « De belangrijkheid van dit werk kan reeds daaruit worden
opgemaakt, dat de Fransche uitgave binnen den tijd van eenige
jaren Tes maal is moeten herdrukt worden, dat het behalve in
het Nedetlandsch ook in het Italiaansch en Poolsch is vertaald, dat het zoowel in Frankrijk als in Belg'e in vele katholieke
gymnasien, semenatien, colleges en inrichtingen voor middelbaar
onderwijs tot handboek bij het onderricht in de godsdienstleer
wordt gebruikt, en eindelijk dat het niet slechts goedgekeurd maar
ook ten sterkste aanbevolen is door vele Kardinalen, Aartsbis-
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schoppen en Bisschoppen, die in hunne brieven aan den schrijver
(waarvan sommige in de Nederlandsche uitgave zijn opgenomen)
volmondig verklaren, dat zij niet alleen ten hoogste met dit werk
zijn ingenomen, maar ook om het groote nut, dat het reeds
gesticht heeft en nog stichten zal, de uitgave daarvan met ware
vreugde hebben begroet. »
De plaats van Aalbrecht Rodenbach in de West-Vlaamehe Taal- en Letterbeweging, proefschrift aangeboden door FRANS
VAN DEN WEOHE ter toelating tot het eindexamen voor de Hoogere
Vlaamsche Normale School gevoegd bij de Hoogeschool te Gent.
Prijs fr. 2,00.
Dit werkje in een liberalen en antiparticularistischen zin geschreven geeft eene volledige en zeer waardeerende studie over den
stichter en den Tyrteus der « blauvoeterie ». Tevens werpt het
een critischen oogslag (biographie en bibliographie) op de bijzon.
derste vertegenwoordigers der West-Vlaamsche School : De Bo,
Gezelle, Duclos, Van Haecke, De Gheldere, Hugo Verriest, Huys,
Van Coillie, Caliebert, Samyn, Ferdinand Rodenbach, Van Speybroeck, Haghebaert, Vlietinck, Hector Claeys, Vyncke, Baes, Flamen, Schram, Maes, Delbeke, Depla, Marichal, Lauwers en Blancke.
Het is ons inzicht niet, voor alsnu ten minste, dit proefschrift to beoordeelen; wij willen enkel onzen Lezers bekend waken
met zijn verschijnen. Zeggen wij toch dat het belangrijk en wel
geschreven is; dat het van ernstige studie getuigt, doch dat de
schrijver, alhoewel zienlijk strevend naar onpartijdigheid, inzonderheld jegens de personen, zich door zijne gistende ongodsdienstige
beginselen buiten het geschikt standpunt plaatst om behoorlijk
kathoheke schrijvers te kunnen beoordeelen, daar waar deze onderwerpen behandelen van godsdienstigen aard.
Het boekje is slechts op 75 exemplaren getrokken bij V. D.
P. te Gent.
De We_t_rCoremans betrekkelijk het gebruik der Vlaamsche
taal in strafzaken door G. CLAEYS. Brugge, Jan Cuypers. Prijs
fr. 5,00.
Met genoegen kondigen wij het bovenstaande werk aan van
den leeraar van Vlaamsch strafrecht bij de Gentsche Hoogeschool.
Zijn wij streng geweest in onze manier van zien tegenover die
welke de wenschen der Vlaamsche partij miskenden, wij zijn eerst
en vooral rechtvaardig en geven eer aan wien eere toekomt. Wilde
de schrijver ons de gebruikelijke exemplaren toezenden, wij zouden
het gaarne bespreken. Het bock is opgedragen aan den heer Edward
Coremans, volksvertegenwoordiger.
Volk en Taal, het uitmuntend bladje der zanters van ZuidVlaanderen gaf laatst wetenswaardige artikels over de plantennamen,
de uitgangen ie en ies, hie en hieds in 't Oudenaarsche, en eene
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bijdrage van vaktermen door A. Van Heuverswyn, met de benamingen van al de deelen van den koornwindmolen.
— De Landwacht en Het Volk zijn twee katholteke propagandebladjes op sociaal gebied dezer dagen te Gent gesticht. Wij w enschen hun het beste gelukken doch vreezen dat het een aan het ander
noodzakelijk zal moeten schaden. Waarom niet eerder verbeterd
wat bestond...?
Vlaamsche Conference der Balie van Gent. — Den 6 November hield de Vlaamsche Conferentie hare plechtige openings zitting,
waarbij talrijke leden aanwezig waren. Mr Prayon hield eene zaak_
rijke voordracht over het taalrecht van den advocaat, een recht
dat eenige dagen later op zulke zonderlinge wijze zou verstaan
en toegepast worden door het Beroepshof te Brussel.
Door den secretaris, Mr Suffer, werd een uitvoerig jaarverslag
over 1889-1890 voorgedragen.
Ten slotte werd het bestuur der Conferentie voor 1890-1891
samengesteld uit de heeren Alb. Fredericq, voorzitter, Cam. Suffer,
secretaris, H. Loveling, Julius Obrie en Octaaf Van Malleghem,
leden.
In hare zitting van 20 November werd naar aanleiding van
het gebeurde met Mr Pauwels voor het Beroepshof te Brussel
door de Vlaamsche Conferentie met algemeene stemmen b-esloten
tot het zenden van een vertoogschrift aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, -waarin wordt aangedrongen op de spoedige
vollediging der taalwet van 3 Mei 1889, in dien zin dat hare
bepalingen ook toepasselijk zouden gemaakt worden op het
Beroepshof van Brussel.
Den 22 November vierde de Conferentie haar jaarlijksch
banket, dat door talrijke leden, advocaten, magistraten en notarissen
werd bijgewoond. Ook de heeren Pauwels en Heuvelmans, vertegenwoordigers der Vlaamsche Conferentie te Antwerpen waren
aanwezig. Door den voorzitter, Mr Fredericq, werd de hoer Pauwels harteltjk geluk gewenscht om zijn moedig gedrag voor het
hof te Brussel. Mr Pauwels drukte de hoop uit dat de Gentsche
leden van het Parlement, en inzonderheid Mr Alb. Eeman, die
aan het banket deelnam, hunne pogungen zouden vereenigen met
die van M. Helleputte en andere Vlaamsche Kamerleden opdat
ten spoecligste het gebruik onzer taal voor het beroepshof te Brussel
zou geregeld worden.
Mr Alb. Eeman beloofde nu in korte doch gespierde woorden
dat hij alles zal doen wat mogelijk is orn den Vlarnmgen recht
te doen wedervaren.
Mr Cam. Suffer dronk op den bloei der Vlaamsche Conferentie
en herinnerde daarbij hoe deze nuttige vereeniging thans reeds
sedert 17 jaren bestaat.
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Mr Prayon wijdde eenen dronk aan de aanwezige magistraten
en Mr Julius Obrie stelde de gezondheid in der jongere leden
der Confetentie, die hij aanspoorde om steeds in alle omstandigheden Vlaamsch te zijn en te blijven, al moest hun ook soms
bespotting of miskenning ten deel vallen.
Nadat nog verscheidene andere leden, o. a. Mrs. Van der
Mensbrugghe, Bevernaege, notaris Schelstraete enz. het woord
hadden gevoerd en sommige leden door hun muzikaal talent de
feestvreugde hadden doen stijgen, liep dat feest, waarbij gulhartigheid en ongedwongenheid steeds den boventoon voeren, ten
J.
einde.
Snellaertskring. — In het avondfeest, dat door deze letterkundige vereeniging den 23 November ji. aan hare leden en hun
gezin werd aangeboden, hield de bekende Vlaamsche redenaar, de
heer Frans Reinhard uit Brussel eene puike voordracht over
Engelsehe agitatie en Vlaamsche Beweging. Hij schetste het ontstaan van de Anticornlawleague (Antigraanwetbond), die in 1838
door het moedige initiatief van slechts 7 mannen, waaronder Richard
Cobden ontstond, en reeds zeven jaar later, dank zij de vastberadenheid en de krachtdadigheid barer leiders haar Joel, het invoeren van den vrijhandel, ten voile mocht bereiken. Hierin vond
spreker een treffend voorbeeld ter navolging voor de Vlamingen.
Wat de Engelschen door tetzijdestelling van alle politieke twisten
mochten bereiken, zouden ook de Vlamingen kunnen teweegbrengen,
indien zij hunne staatkundige verdeeldheden tijdelijk wilden vergeten, on) met gemeenschappelijke krachten voor hunne taalrechten, dat is voor hun bestaan als y olk te strijden. De toejuichingen,
waarmede de voordracht werd onthaald, bewezen dat de bezielde
woorden des sprekers in het hart der overtalrijke toehoorders weerklank hadden gevonden. Ook het muziekkuridig gedeelte van het feest,
liep, dank zij de medewerking van de verdienstelijke zangers, de
heeren Colardin en Lampens en van den uitstekenden klavierspeler, den heer Frans De Vos, zeer goed van stapel. Door den heer
Van den Veegaete werd met veel gevoel een gedicht van Jan Van
Beers voorgedragen, en een vroolijk stuk Drie koppen voor een
beul besloot op uitstekende wijze den genoeglijken feestavond.
E.

K. VI. Academie. — Zitting van 19 Mei ; werden gekozen tot
bestuurder voor 1891 D r A. Snieders met algemeene stemmen, tot
onderbestuurder prof. Micheels.
Voorzitter der commissie voor moderne taal- en letterkunde
Mr J. Obrie, ondervoorzitter D' A. De Vos.
De heeren Roersch, Willems en Gezelle dienden hun verslag
in over den prijskamp : « Klank- en vormleer van het middelnederlandsch dialect der Sint-Servatiuslegende van Heinrych van
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Veldeken ». De heeren Coopman, Obrie en Van Droogenbroeck
gaven, op hunne beurt, verslag over de prijsvraag : « NederlandschFransche en Fransch-Nederlandsche woordenlijst van rechtstermen
en uitdrukkingen ».
Deze merkwaardige en geleerde verslagen, waarover uitspraak
gedaan zal worden in de Decemberzitting, zullen verschijnen in de
Verslagen 'en Mededeelingen.
De heer Gênard legt een aantal extracten uit de rekeningen
der stad Antwerpen neer betrekkelijk weinig gekende Vlaamsche
schrijvers uit vroeger dagen. Die documenten zullen benuttigd
worden voor het biographisch woordenboek van alle Vlaamsche
schrijvers.
De Commissie van letterkunde gaat de hand slaan aan het
opmaken van lijsten van vakwoorden.
Den 29sten Dec. zal de gewone maandelijksche vergadering
plaats hebben en den 3o steu de plechtige openbare zitttng gevolgd
door eer. banket.
Davidsfonds. — Boeken vastgesteld voor 1890 : Jaarboek,
deel van Reus Finhard, een bundel novellen van qM e Buerboom
en het 7° deel van David's Vaderlandsche historie. Verder reeds voor
1891 Het Water door Kanunnik Martens, Gebroeders verhaal door
A. Walgrave. De muziekcommissie heeft 3 stukken goedgekeurd
welke zij ter pers gaat laten leggen ; men herinnert zich dat men
voortaan die stukken zal kunnen bekomen voor fr. 1,00 de reeks
van drie. De afdeelingen worden tot , werken aangespoord want
200 leden zijn verloren gedurende de twee laatste Jaren. Met
eenigen ijver - kan men gemakkelijk die leemten aanvullen door
sterfgevallen veroorzaakt.
Hoofdbestuur en afdeelingen zullen protesten inzenden aangaande de zaak van M. Pauwels voor het Brusselsch beroepshof.
Op 16 November hield het Davidsfonds van Vilvoorde zijn
jaarlijksch feest en speelde het melodrama « De pauselijke zouaaf »
en het blijspel « Schuiven gaan ze ». — Op 17 November was
het feest te Gent met voordracht door Mgr Rutten.
2e

Willemsfonds. — Verleden maand hield het Willernsfonds
zijne algemeene vergadering te Gent. Het verslag van den secretaris was eene echte Jobsiade, irnmers zijn er sedert 1882 ongeveer
13co leden verloren. Thans zijn er nog 3244 verdeeld in 45 afdeelingen, waaraan eenige in Frankrijk en in Nederland . Het Davidsfonds telt boven de 7000 inschrijvers.
Prins Boudewijn. — Op de galavertooning van De Morgendstar waaraan onze erfprins tegenwoordig was, heeft deze laatste
den welkom van den Voorzitter in zuiver letterkundig Vlaamsch
beantwoord. Waarom toch heeft het Liersche magistraat het Vlaamsch
niet gebruikt om de Koninklijke familie te ontvangen tijdens de
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Sint-Gommarusfeesten? Onze taal is er slechts gebruikt geweest
in de Normaalschool en de Ironing en de Koningin hebben er de
getuigenis gegcven dat zij volkomen de taal bezitten gebruikt door
bet meerendeel van hun yolk.
— De heer J. de Voider heeft zijn ontslag gevraagd als minister
van bmnenlandsche zaken en openbaar onderwijs en is vervangen door
den heer Melot, van Namen. De Vlamingen zullen weinig verliezen met de aftreding des heeren de Voider ; laat ons hopen dat
het optreden van eenen Waal hun meer bate moge bijbrengen
en de heer Melot meer de rechteischende stemmen uit Vlaanderen
zal gehoor leenen clan die van de Waalsche uitbuiterij.
Vaor zijn heengaan heeft de heer de Voider drie hoofdbedienden
van zijn ministerie — drie voibloedige Walen eene bevordering
in de Leopoldsorde verleend, en eenen Flaming, den heer J.-A. van
Droogenbroeck, hoofd van bet Vlaamsch bureel, tot ridder der
Leopoldsorde benoemd. Deze laatste benoeming zal zekerlijk door
alle Vlamingen hartelijk toegejuicht worden, de heer Van Droogenbroeck gewaardeerd zijnde als een onzer keurigste dichters.
Edoch, met alle vrijmoedigheid gezegd, die enkele benoeming
voldoet niet. Heeft de heer de Voider, na, vooral biJ geiegenheid
om 's konings jubelfeest, decoration met dozijnen uitgestrooid te
hebben, onzer al de Vlaamsche schrijvers maar een man gevonden,
die eene nationale onderscheiding zou waardig wezen? Zijn er,
rechts en links, geene verdienstelijke letterkundigen, wier geachte
werken aanspraak mogen maken op dergelijke belooning? Heeft de
afgetreden Minister, ook in deze quaestic, enkel de vijanden van
het Vlaamsch zijne Waalsche bureaucraten geraadpleegd ?
Deze onverklaarbare karigheid van het gouvernement heeft, wij
weten het, in het katholteke kamp evenzeer als in het liberale
afkeuring gevonden.
— Zondag, 8 November, had te Brussel de 2 e vergadering
plaats der afgevaardigden van de Vlaamsche katholieke genootschappen, die den nieuwen Landsbond zijn bijgetreden. Een dertigtal afgevaardigden van evenveel genootschappen, behoorende tot
vijf Vlaamsche gewesten, waren, niettegenstaande een hoogst ongunstig weder, opgekomen om de voorloopige Standregelen te bespreken,
welk belangrijk work geiukkig ten einde wend gebracht.
Eerstdaags zullen de Vlaamschgezinde Vereenigingen, die de
katholieke beginselen bijtreden, een afdruksel van de Standregelen
ontvangen, met uitnoodiging om den Landsbond bij te treden,
Alles voorspelt dat deze weldra eene macht zal zijn, die heilzaam
zal kunnen werken tot herwording, tot behartiging der zedelijke
en stoffelijke belangen van het Vlaamsche yolk, in de eerste plaats
tot wering van alle grieven, die ten opzichte van de volkstaal aan
te haler zijn. Van heden of zijn een groot getal Vlaamsche katholieke kringen den Bond bijgetreden.
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— Onze gewaardeerde medewerker Kanunnik Welvaarts, prior
der abdij van Premonstreit te Postel en schrijver van menige geschiedkundige en oudheidkundige boeken en bijdragen in tijdschritten,
is werkend lid benoemd van La Societe d'archeologie te Brussel.
— Laatst schreven wij omtrent het Vlaamsch aanleeren door
de Walen, dat willen kunnen is. De tegenwoordige professor
van Rhetorica in het Sinte-Barbaracollege alhier levert er ons
nog een bewijs van. Alhoewel Waal geboren hanteert hij gemakkelijk en vloeiend onze taal, tot zooverre dat hij in het Vlaamsch
zijne Vlaamsche lessen geeft en zelfs reeds Vlaamsche sermoenen,
gepredikt heeft.
— De Angelus van Millet is door een syndicaat van Fransche
liefhebbers weder ingekocht voor fr. 750000.
— Onze uitstekende kunstschilder Henry de Tracy, zoo gunstig bekend om zijne enluminures in alle slach, werkt heden aan
het herstellen van de schilderijen der St.-Michielskerk.
— Vlamingen, opgepast ! De optelling gaat Leginnen, dus u
laten inschrijven als Vlaamschsprekenden, want men steunt er
zich op om de gemeenten in de Vlaamsche of Fransche reeksea
te rangschikken, in verband met het karig toedienen van ons
Vlaamsch recht.
— Met verwondertng hebben wij De Flamingant zich zien
spannen aan de candidatuur van den heer Graux. Men herinnert
zich de vijandige houding van dit heerschap in den Senaat als er
spraak was de kennis onzer taal van onze toekomstige officieren
te eischen. Wel is waar beloofde hij nu alles wat men wilde, doch
welken staat is er te maken op de beloften van eenen man diet
zooals in de zaak van de herziening der Grondwet, alle jaren van
kazak veranderde volgens de persoonhjke belangen van het oogenblik...? Doctrinair, radicaal, flamingant, fransquillon, alles is hij
reeds geweest en zal hij nog beurtelings zijn... naar gelang der
omstandigheden en om wille van de kiezing ! Wij hadden een
beter gedacht van de beginselvastheid van het Brusselsch blad.
— De artsenijkundige Vereeniging van beide Vlaanderen heeft
aan den heer Minister de vertaling gevraagd van La Pharmacopee
Beige. Het Journal de Pharmacie uit Antwerpen alleen wil den
draak steken met die vraag.
— Verleden maand herdacht men te Leiden den 78 5c " verjaardag van M. De Vries. Leeraars, studenten, vrienden en bewonderaars maaktea hem hunne opwachting.
—. Harry Peeters die gedurende jaren en jaren de herziening
vraagt van het proces waarin Coucke en Goethals ter dood veroordeeld zijn geworden, en die er zelfs reeds eene veroordeeling om
onderstond, heeft een drama ter pers getiteld De martelaars van
het gerecht met Coucke en Goethals als hoofdpersonen.
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— Willem III, koning van Nederland is overleden. Met hem.
,daalt in het graf de laatste mannelijke afstammeling van dat vermaard huis van Oranje-Nassau, dat, te beginnen met den Zwijger,
in de geschiedenis van Belgie, Nederland en Engeland zulke gewichiige rol gespeeld heeft.
Met dank herinneren wij ons dat het Willem I is, grootvader
van den aflijvigen vorst, die ten onzent handel, nijverheid 'en kunst
deed ontkiemen, de vaart van Terneuzen groef, het gesticht CockeTill tot stand bracht, de volksschool stichtte en de drie staatshooge_
'scholen van Gent, Luik en Leuven in 1817 in het leven riep. Zijn
er misslagen gebeurd en hebben de omstandigheden ons staatkundig van Holland gescheurd, de sluier der vergetelheid hierover,
,en als stamgenooten onze oprechte deelneming aangeboden in den
rouw die onze broeders van boven den Moerdijk Cleft.
Willem III te Brussel geboren bereikte den ouderdom van 73 jaar,
en -regeerde van 1849 tot nu. Bij zijne troonbeklimming begiftigde
hij zijn land, voor blijde intrede, met eene van de vrijzinnigste
grondwetten van gansch Europa en die aan iedereen, in rechte en
in feite, de volkomenste vrijheid schonk. Onder zijn vaderlijk beheer
genoot Holland vrede en welvaart. Zijne kinderen uit een eerste
huwellik gesproten zag hij ten grave dales, doch hij herleeft weer
in het lieve en bevallige princesje Wilhelmina.
Sympathie aan Koningin Wilhelmina, die jeugdige vorstin van
10 jaar, thans het palladium van Hollands welvaren ; sympathie
aan de nog jonge regente de Koningin-Weduwe Emma, op wier
zwakke schouders nu de last zal drukken van Holland's lotsbestemming.
Geene dysnastidn zijn meer als die van Oranje met hun yolk
vereenzelviO, ook zal de ridderlijkheid van het Hollandsche yolk
,ongetwijfeld de taak vergemakkelijken van Moeder en van Kind.
t Charles Madie, de groote Londensche uitgever-boekhandelaar, de uitvinder van het uitleenen van boeken tegen zooveel per
werk en zooveel per week.
t Aug. Scheler, bibliothecaris van den Koning en den Graaf
Tan Vlaanderen. Hij was Zwitser van geboorte.

1.- Cyril Oliphant, zoon van de Engelsche romanschrijfster van
, lien naam ; zelf had hij Studien uitgegeven over Alfred de Musset
-en menige gedichten vertaald van den schrijver van Rolla.
t Philippe Serret,, een der oudste en verknochtste medewerkers aan L'Univers. — Baron Vogelsang en de eerw. heer Bernard de Florencourt, opstellers aan het groot Oostenrijksch katholiek
blad Vaterland. Deze laatste heeft ook medegewerkt aan het Berlijnsch blad van het Centrum Germania. Vogelsang was een bekeerde
iutheraan.
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