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GUIDO GEZELLE (0.

<; Niet genoeg bekend, en voorzeker te weinig geschat,
is (Guido Gezelle), een dichter van eersten rang, — men
weze dan ook al of niet aanhanger van zijn taalkundig
stelsel, dat hierin bestaat : weder in gebruik brengen van
alle philologisch als gangbare munt erkende, doch in de
gegkte of zoo gezegd deflzge taal niet gebruikte woorden
en wendingen ; aanvullen der N‘,aarlijk voor onderwijs en
beschaving betreurenswaardige kloof tusschen spreek- of
olks- en boeken- of schrijftaal in Nederland bestaande.
De talrijke leerlingen, die den achtbaren man « heer ende
meester z gelieven te noemen, kunnen, ook hij zelf misschien, in die terugwerking tegen eene opgedrongen woordenboekentaal te verre zijn gegaan ; dat kan toch nooit
een reden worden om de verdiensten des dichters en zijner
school te loochenen. .
POL DE MONT.

y

(Vetig jaren Vlaamsche Pok'zi e ; in « Noord en Zuid z,
1881, bl. 82 en 83.)

ET moet hem eenen zonderlingen indruk waken,

WestVlaanderen komt.
Hij herinnert zich hoe veel heldenbloed bier gevloeid
heeft, in den aanvang der geschiedenis van het Nederlandsche yolk. Het komt hem te binnen hoe dit gewest eens
aan de spits van Europa's beschaving stond. Hier woonde
een stam, die aan de andere volkeren leerde vrij te
worden en vrij te blijven. Hier bloeiden koophandel ,en
nijverheid, kunsten en letteren. Met het gevoel alsof hij
een museum doorwandelde, stapt hij heen door de
bochtige straten der oude steden. Zijne mijmerende
verbeelding droomt zich, in de bonte kleederdracht der
voorgeslachten, die mannen en vrouwen wier zoetzingende
taal zoo weinig den wijzigenden invloed van de tijden
de eerste maal dat een vreemdeling in
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ondergaan heeft. En dan, de streek zelve hooge en
breede duinen beschermen ze tegen he: geweld van wind
en wateren; kalm en veilig street ze zich uit, eene

onafzienbare vlakte, nauwelijks ten Zuiden en ten Oosten
eene lichte golving vertoonend. Uren ver draagt de blik
over de wijde velden, met hunne nederige torenspitsen
welke naar den grijzen hemel vvijzen, met hunne
gerende wegen waarop logge wagens naderen of zich
verwijderen, met hunne akkers afgebakend door waaiboomen, waarvan de lange reien in alle richtingen door elkander kruisen, en waarvan de hooge top vol zwarte kraainesten zit; en ginder in de verte draait een molen. En hoe
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stil : van tijd tot tijd een koewachtersariauw, een koekoeksgeroep, een klokgeklep.... Overal vlakte, kalmte,
rust.
Vlakte, kaltr te, rust. Zoo is ook bij de bevolking, met
hare ernstige en door-godsdienstige levensopvatting en
met haren ingeboren afkeer van alle heftige beweging.
Nergens wordt weinig gereisd als bier; en men staat
verbaasd hoe dikwijls zeer ontwikkelde menschen zoo
diep onverschiilig kunnen zijn voor alles wat WestVlaanderen niet rechtstreeks aangaat. Geene uitgelatene
fantazie bier, welke met forsche wiekslagen den geest
naar omhoog tilt : maar de lachende lichte po'6zie van
het vlindervleugelig tooversprookje der Lange winteravonden. Geene onstuimige bewegingen hier van het hartstochtelijk gemoed : maar de kalme ontroering van den
arbeidenden landman, wanneer op eenige stappen van
hem de leeuwerik kwetterend ten hemel stijgt; en hij eenewijl de hand laat rusten op den greep zijner spade, om
met de oogen den vogel te volgen, en naar dat lied,
te luisteren dat hij verstaat...
Het is deze mystieke poezie der Westvlaamsche veldnatuur, welke in Gezelle haren zanger heeft gevonden.

Toen de 28-jarige priester-dichter in 1858 zijne
Dichtoefeningen in het licht zond, « met het gevoelen
als van iemand die een speeltuig uit de middeleeuwen
zou trachten 'seer in te voeren », legde hij daar zelf
alien nadruk op : « Het zijn vlaamsche dichtoefeningen, vlaamsche uit Vlaanderen zoo gij wilt; ten minsten
wenschte ik dat ze voor zoodanige, niet alleen van stoffe
als van stiji, maar ook van woorden en van wendingen mochten gelden.
En de slotstrophe van een der , stukjes welke in
dezen bundel voorkomen, — het dagteekent reeds van
1852, schetst volkomen den geest die veertig jaar
later de pazie van den Meester nog zal kenrnerken
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Blomme, beke, nachtegaal,
windenstemme, dondertaal,
blanke, bleeke manestraal,
looft God in mijn zangen!

Het heerlijke van den godsdienst, het schoone van
West-Vlaanderens veldnatuur : ziedaar, inderdaad, bijna
uitsluitelijk, de bronnen van zijn lyrisme. Bijna uitsluitelijk : eenige malen toch gaat er als eene trilling door
de verzen waarin de dichter zich uitlaat over zijn werktuig, zijne rijke, smijdige taal. In de verzen welke hij
de studenten van 't klein Seminarie toezingt, galmt als
het ware een weerklank van de strijdleus : in Vlaanderen
Vlaamsch!
Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal;
God gaf elk land de zijne,
en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal :
ze is vlaamsch en ze is de mijne!
Ze is vlaamsch, en die zijn vlaamsch veracht,
de taal van dien verdwijne,
verdwijn' hem, met de sprekenskracht :
ze is vlaamsch en ze is de mijne!
Staat op dan ! 't Vrije vlaamsche lied !
geen valsche dichtpatroonen,
geen vreemde, oneigen klanken : niet
als Christen-Vlaamsche toonen !

Korter en krachtiger nog, klinkt het in de Kleengedichtjes Welke twee jaar later verschenen :
Gij zegt dat 't vlaamsch to niet zal gaan :
't en zal !
dat 't waalsch gezwets zal boven slaan :
't en zal I
Dat hopen, dat begeren wij :
dat zeggen en dat zweren wij :
zoo lange als wij ons weren, wij :
'1 en zal, 't en zal,
't en zal !
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Ofwel, in diezelfde Kleengedichtj es , als gestreel van
liefdeverzen :
De vlaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet,
maar rusten laat in 't herte, alwaar,
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
te monde uitgaat heur vrijen gang!
Wat verruwprachtig how tooneel,
wat zielverrukkend zingestreel,
o vlaanische tale, uw' kunste ontplooit ;
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn, dat,
lijk wolken wierooks, welt
nit uw zoet wierookvat !

De weinig talrijke stukjes van dezen aard mag men
echter gerust onder de uitzonderingen rangschikken. Zij
beletten niet dat het steeds in hooge mate treffend blijft
-hoe Gezelle er geene enkele maal in mocht slagen met
ware bezieling een vaderlandsch onderwerp te behandelen.
De geringe invloed welke die andere groote bezielster, de
zee, op hem uitgeoefend heeft, verrast niet minder : te
nauwernood een gaar malen wijdde hij haar eenige verzen.
En zelden of nooit, te midden van den overvloed zijner
beelden, ontmoet men er een dat aan haar ontleend is.
Doch van zijne eerste pogingen of is hij een meester,
vvaar hij er zich op toelegt te schilderen wat veld en
pachthof hem alom te zien geven. Men leze, in de
Dichtoefeningen, de luimige en fijne beschrijving der
opgezette vogels in 't Museum van het klein Seminarie.
Men leze er zijne « Pachthofschildering », die wij in haar
geheel zouden willen mededeelen. Roerend is het tafereel
der moederlijke bezorgdheid van de klokhen. Doch, ziehier
de eenden, die daar
op hun bloote voeten,
recht lijk die ter beevaart moeten,
plakkende op hun trage vaart,
met hun teenen innewaard,
met hun steert, die altijd wikkelt,
komen achtereen gewrikkeld .....
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Eenige regelen verder maalt hij ons de vlucht der'
duiven, Welke in troppels naar beneden komen gevlogen :,'
gekletterd
komen ze op hun vlerken : 't kettert
heinde en verre, en 't hemelsblauw
vliegt van vlugge vlerken grauw.
Driemaal weg, zoo vliegen ze, ende
driemaal weer, zoo ruischt de bende
rap voorbij, tot waar ze kan
vinden om te beeten : dan,
hoort hun zachte schachten piepen,
en, als of hun vlerken sliepen
op de lijze lijie vaart,
slieren ze al omleegewaard,
en ... eer dat hun roode pootjes
grond genaken, vliegen strootjes,
kafjes, stofjes, wolle en werk
weg, van ender hunne vlerk,
en ... ze naken grond. —

En wanneer de dichter, op eene an sere plaats, onsin vier regelen de koeien beschrijft
die stallewaards aan,
een kneeuwlende langzame reke,
daar kwamen en neunden, hun steerten al slaan,
en zopen nen zeup uit de beke,

wie die plotseling het gevoel niet bekornt van dien
lauwen zomeravond, toen hij, in het roode licht der
ondergaande zon , jaren geleden misschien, datzelfde
schouwspel gadesloeg ?
Hoe weet Gezelle met klanken te schilderen I
Terecht gelds het als een pereltje, het zesstrophige
stu,kje waarin de weemoedige klacht van het ruischenda
riet worth bezongen :
0! 't ruischen van het ranke riet!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,
staat op en buigt ootmoedig weer,
en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke riet!...

,. . . .
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« Kan de weemoed wel fijner worden geschilderd ;
het eentonige lied van droefheid en onvertolkbare smart
wel slepender gezongen? » (I)
Even schilderachtig werkt het spel der woorden
en de weelde van stafrijmen en rythmen in de beschrijving van den aanrukkenden stoomwagen
De aarde davert en van onder
de aarde wederdreunt een wonder
doof geronk. . .

Uit te drukken wat te onbestemd is om met woorden
beteekend te worden ; het vluchtige beeld van kleuren en
klanken den geest voor te tooveren ; te tooveren met
de taal : ja, dadrin is het dat zijne groote meesterschap ligt en zijne ongeevenaarde bekoorlijkheid.

Ook in de talrijke gedichten welke hunne stof aan
den godsdienst ontleenen, en er beurtelings het heerlijke
en grootsche, of het aandoenlijke en troostelijke van
bezingen, is het vooral de wondere schilderachtigheid
der voorstelling, welke den lezer treft. « Excelsior »
de verheerlijking van den geloofszendeling, en het aan- ,
doenlijk tafereel der « Berechting » zijn twee meesterstukjes. Uitsluitend godsdienstige pazie bevatten de
Kerkhofblommen, in 1858-6o verschenen, en zooals
de titel het aanduidt, godsdienstige pazie waarvan
het onderwerp is de dood, en de ernst van het leven,
en de nietigheid van den mensch. Men zou er geen
passender motto kunnen voor bedenken dan Longfellow's
verzen in de Golden Legend
The grave itself is but a covered bridge,
Leading from light to light, through a brief darkness.

(I) FR. VAN DEN WEGHE,

De plaats van A. Rodenbach in de

West-Vlaamsche Taal- en Letterbeweging. Gent, 1890, bl.

22.
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a Grijs, droefgeestig, teringachtig », overal « het nare
denkbeeld des doods », zegt nochtans de beer Fr. van den
Weghe. De zes uitgaven welke het boek beleefde zouden
reeds bewijzen dat dit niet waar kAn zijn. En het is ook
niet waar. Ernstig ja, is het denkbeeld van den dood
des kristen ; immers, ook de levensopvatting van den
kristen is eene ernstige; loch het a nare » van deli
dood verdwijnt, voor wie op herleving vertrouwt. Men
leze, men herleze dat verhaal ,half in verzen, half in
proza, waar de begraving wordt beschreven van eenen
student, op eenen blakenden zomervoormi ddag, te laude,
in het bijzijn van zijne vroegere makkers... Akelig, het
beeld der dood? Niet toch bij Gezelle, waar ze troostvol
als meelijdende moeder lacht op haar kind en het teeder
in de armen sluit, zooals in dat wondervolle geheimzinnige stukje dat voor titel- draagt : « Het kindeke
van de Dood. » En waar is het nare, waar zelfs het
neerslachtige in het volgende grafgedichtje,,op het afsterven
van den Eerw. H. Emile De Monie (189o), het /38e

onder de 162 grafgedichtjes welke voorkomen in de laatste uitgave
Wij bouwden op uw leven een getemmer
van eere en deugd, voor God en 't Vaderland ;
maar schielijk grijpt de fiere menschentemmer
en keert u, onzen grondsteen, overkant!
Wat nu gedaan ! Geklaagd, geweend, gedropen
in diepe droefheid, zonder ende of maat ;
de ellendigen gelijk, die niet en hopen
dat ooit een weerzien hun te wachten staat?
Neen ! Hooger zult gij nu en beter wezen
een leidend licht ons en eon bake in zee,
tot dat wij alien zijn voor goed genezen
van Adams schuld en onvermiidbaar wee.
Tot daar zij 't : Hoog den moed en 't hert gedragent
Geen veege droefheid! Immer moed voortaan,
en, spijts de dood, spijts al heur nederlagen,
op God betiouwd en neerstig voortgedaan !

4
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Uit de eigenaardige, twee jaar later verschenen
Kleengedichtjes, — driemaal drie-en-dertig rijmpjes en
deuntjes met een aanhangsel « Rijmreken, nageldeuntjes,
spakerlingen, » halfvoltooide verzen soms, waarin de
vluchtige aandoening van het oogenblik vertolkt wordt,
— hebben wij vroeger reeds eenen ander aangehaald.
Hier komt vooral, wat den vorm betreft, de groote
invloed van de kinderlijke, schilderachtige volkstaal aan
den dag. En nergens, wat den inhoud aangaat, is meer
en verrassender afwisseling, 't zij aan de gansche natuur
eene stem worth geschonken welke tot de luisterende
ziele spreekt, 't zij de grootheid van den Schepper den
dichter eene lofstameling ontweldigt, 't zij de komende
lente hem opwekt tot zingen, of dat hij zich laat
bekoren tot het neurien van een guitig volksdeuntje,
van een kinderliedje, van een wiegeliedje, zelfs van een
raadsel...
Nauwelijks geschetste beelden, onuitgewerkte vergelijkingen, eenige klanken zonder bepaalden zin : dit
brengen de Rijmreken, en ze doen droomen :
Door ongebaande sneeuw to gaan,
hoe lustig is 't
hoe leutig!

• • • lijk letteren op
nen zerk geka pt
en langzaam uitgetreden ...

En zooals dit andere nog, zoo innig en zoo waar :
Zacht is uw hand, o windeke,
streelende tangs mijn haar,
of het de hand van een kindeke
een spelend kindeke waar'.

+
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Met de Gedichten, GeTangen en Gebeden, welke
in 1863 verschenen, wordt in de werkzaamheid van
den dichter een tijdperk besloten.
Zij zijn uit dezelfde gemoedsstemming gesproten
als de Dichtoefeningen, de Kerkhofblommen en de
Kleengedichtjes. Benevens de talrijke gelegenheidsverzen,
welke wij in dezen bundel evenals in de vroegere
bundels onbesproken laten, niet wij meer dan een
niet waarlijk schoon is, maar omdat, door hunnen card
toch, zij in mindere mate de uiting van 's Dichters
persoonlijkheid zijn, benevens die talrijke gelegenheidsverzen vindt men ook bier weer meesterlijke stukken,
waar meer nog dan vroeger misschien de onge6venaarde
kunstvaardigheid van den dichter in uitstraalt. Als
natuurtafereeltjes noemen wij alleen de beschrijving van
het rneezennestje, die van het slapende water in den
winter, en die welke het angstig geloei schildert van
den jagenden wind. Wij haalden echter nog niets aan
uit de gedichten van zuiver godsdienstige bezieling; in
dezen bundel zijn het de talrijkste en de schoonste.
Prachtig en krachtig is het verhevene « 0 'k sta mij
zoo geren » ; krachtig en fier klinkt het « Pro Christo
fungimur »: en hoe ,weet de taal to tooveren in dit
bezingen van het « Regina coeli » :
Staat op, 't is 't koninginnenlied,
dat uit den orgel springt
en over de rillende ruiten schiet
en bin' de stee pen dringt;
staat op, zijt gtj Been kind van haar,
is ztj geeti koningin
van u?

of aangrijpender nog, wanneer de dichter losbarst in
een juichlied op den zegen met het Alderheiligste :
God is daar
Klinkt en rinkelt de heldere belle,
Klinkt de klinkerende autaarschelle
bonst het ronkende klokgeklop,
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reekt het riekende 1 eukvat op,
rukt het rookende reukvat neder,
rukt en rinkel'et weg end weder,
slaat het wentelend orgelspel,
drukt de dminende terden fel,
doet de bronzene monden spreken,
dat de daverende ruiten breken,
dat de kerke vol klanken komt,
en van zwellende zangen dromt,
buigt uw biddende hoofden neder,
klopt en klopt op uw' herten weder,
buigt en bidt en klopt en ziet
naar den grond, in den hemel niet :
buigt, onkundigen, buigt, geleerden,
buigt, vernederden, buigt, vereerden :
God is daar! Hij rijst . . . Hij daalt,
en zijn goudene kroone sti aalt
weg end weder voor die schouwen
en zijn oogen op durft hou'en,
kruiswijs, ende . . . God is daar,
JESUS, God en mensch voorwaar,
God, met lichaam, ziel en levee,
God, voor Wien al de engelen beven,
liggende rondom 't altaar :
buigt u, buigt u . . . God is daar !

Na het verschijnen van de Gedichten, GeTangen en
Gebeden vangt voor Gezelle een nieuw tijdperk van
rustelooze werkzaamheid aan, dock werkzaamheid van
eenen anderen aard : schaarsch zijn de oogenblikken
.die voortaan nog aan de pazie zullen gewijd worden;
4llerhande bezigheden, en niet het minst uitgebreide
studi6n over volkstaal en volkswetenschap, nemen zijn
tijd in beslag : in 1865 sticht hij, met James Weale,
,bet weekblad Rond den Heerd, en is er zelf gedurende
vijf jaren de hoofdopsteller, de bijna eenige opsteller
van; onder de talrijke medewerkers van De Bo, bij
het samensiellen van het 1Vestvlaanzsch Idioticon, is
hij de iivei-igste; in 1881 onstaat, dank aan hem, het
rnaandschrift Loquela, « voor eigen vlaamsche taaliiefhebberij en eigen vlaamsche taalgeleerdheid »; boven-
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lien worden uit het Engelsch vertaald Van den
kleenen Hertog, de Doolaards in Egypten, en verschijnt in 1886 voor de eerste maal de Duik- of
Plukalmanak; wij vermelden- niet alles. Gedurende al
dezen tijd zien slechts twee dichtwerken het licht :
in 1 88o de Liederen, eerdichten en reliqua waaronder eenige geestig berijmde verhaaltjes, welke echter
als poezie met de gedichten der vroegere bundels niet
kunnen vergeleken worden ; en in 1886 de meesterlijke
omwerking der vertaling welke een zijner leerlingen, de
beer E. Lauwers, van Longfellow's Song of Hiawathagemaakt had.

*

Het is alsof de bewerking van deze heerlijke paleden ouden zanglust kwam heropwekken. Geene maand
' gaat er voortaan nog voorbij, of de tijdschriften brengen,
ons telkens een of ander nieuw gedicht te genieten en
te bewonderen. Met vele onuitgegeven verzen verzameld,
vormen zij den lijvigen, 398 bladzijden langen, laatsten
bundel van de volledige dichtwerken, den Tijdkrans.
Door hunne indeeling in Dagkrans, Jaarkrans en.
Eeuwkrans zijn de verschillende stukjes in een los verband gebracht. En in den Jaarkrans zijn zij daarenboy en nog gerangschikt onder de maand waarop elk zinspeelt.
Aileen blijft het jammer dat, was het maar in , detafel, de dagteekeningen niet vermeld werden, alsook,
waar het pas gaf, de gelegenheid waaraan sommige onder`
die gedichtjes bun ontstaan te danken hebben.
De titel duidt het aan : wat _voornamelijk de grijzedichter ons biedt is een cyclus gedichten hem door de
wisseling der jaargetijden ingegeven. De grijze dichter r
Hart en gemoed zijn jong gebleven, werden met elke:
nieuwe lente verjongd. Aan zijne oude liefde, aan zijn
'ouden hartstocht, mag men zeggen, voor West-Vlaanderens veldnatuur, bleef hij trouw : en het gevoel is inniger
nog, de aandoening dieper, de vlucht hooger. De verzen, welke wij in den zin hadden toen wij de Kleenge-dichtjes bespraken :
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Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft :
bláren van de boomers
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo z@et...
als de ziele luistert 1

zien wij Kier verwezenlijkt. Alles , alles leeft en
spreekt zijn taal : de gansche natuur is bezield en krijgt
eene stem : en, kwam er in Gezelle's leven eene periode
van twintig jaren, onvruchtbaar wat de pazie betreft,
dit Loch danken wij aan dat lange tijdperk van studie,
dat hij voortaan zoo zijne taal beheerscht om niet eene
dier lijzige of geweldige stemmen onvertolkt te moeten
laten...
Eene uitvoerige bespreking van dezen bundel zou
meestal uitloopen op herhaling van wat ' reeds gezegd
we rd aangaande- de gedichten uit het eerste tijdperk;
met dit onderscheid echter dat zoowel voor den vorm
als voor den inhoud de Tijdkrans het wint aan kleur
en klank der taal, aan frischheid der opmerking, diepheid der gedachten en macht der bezieling.
Dat is veel gezegd, mocht menige lezer denken.
In elk geval is het niet te veel !gezegd. En de
aanhaling van een paar stukken kan volstaan om het
te bewijzen. Hier ligt echter het moeielijke. Wat gekozen ? Zullen wij de verzen mededeelen waarin de dichter
nachtegaal en leeuwerik doer spreken, waarin hij de
schichtige vlucht der zwaluw maalt, waarin hij het
heerlijke van den zonneglans, het weemoedige van het
manelicht, het hoopvolle smachten naar de lente, de
weelde van den zomer, het weemoedige van den herfst,
het nare van den winter beschrijft?
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Aan Nieuwjaarmaand zouden we willen het sneeuwtafereel ontleenen : vol naalden vliegt de lucht ; aan Lentemaand het beeld van den zaaier :
Met kloeken arme, en hand vol zaad,
aanschouwt hoe hij zijn stappen gaat
en zaait, vol zorgen,
de man, wiens hope en troost en al,
met 't stervend zaad, nu zitten zal
in 't land geborgen...

Aan Oostermaand, de opwekking tot de doorenhagen om bloemen to dragen ter eere der lente; of wel
dit andere beeld, van den spittenden landbouwer
Hoe schitttert mij die spa toch, als
gij, Landman, uwen taaien hals
gebogen, langzaam eerselt, end'
nu hier nu daar Gods akker wendt.
De zonne komt u volgzaam na
en velt op uw geglimde spa,
terwijl gij zucht en arrebeidt,
den blik van heur' hoogmogendheid.
En spittende in dat hel gestraal,
zoo keert uw werkzaam akkerstaal
medeen den grond, en zendt den schicht
terug naar mij, van 't zonnelicht.
Daar speiten, uit den zwarten grond
der aarde, zoo veel stralen rond
uw' delfspa, dat 't een beeltenis
van Gods gevreesden bliksem is...

Ziehier echter een gedicht. waarmede wij deze beschouwingen willen besluiten, en dat in zijn geheel moet °vergeschreven. Het is wellicht het meesterstuk van den ganschen bundel. Ook de beer J. Claerhout haalde het aan in
zijne levensbeschrijving van den dichter (Vlaamsch en
Vrij, nr van 19 Nov. ' 9 3). .

GU1DO GEZELLE.

Met zwart' — en zwaien zwaai aan 't werken door de grauwe,
de zonnelooze locht, ik de oude rave aanschouwe;
die, roeiende op en door den schaars gewekten wind,
gelijk een dwalend spook, eiJaas geen rust en vindt.
Ze is zwart gebekt, gepoot, gekopt in 't zwarte; als kolen,
zoo staan heure oogen zwart, in hun' twee zwarte holen
te blinken; rouwgewaad en duister doek ontvangt
het duister wangedrocht, dat in de nevelen hangt.
Ze is stom ! Ze'n uit geen woord en 't waaien van heur' slagers
en hoort gij niet. Alzoo de zwarte doodendragers
stilzwijgend gaan, zoo gaat zij zwijgend op de locht,
en wendt alhier aldaar heur' zwarte ravenvlucht.
Wat wilt gij, duister spook ! Waar gaat gij ! Van wat steden
zijt gij, met damp en doom en 's winters duisterheden,
alhierwaards aangewaaid? Wat boodschap brengt gij ? Van
wat rampe of tegenspoed zijt gij de bedeman?
Is ziek- of zuchtigheid, uit 's noordens grauwe landen;
is sterfte wedei om, is hongersnood op handen?
Is moordaanslag, verraad de zin van uw vermaan;
of gaat de muil misschien des afgronds opengaan?
Geen woord! Dan weg van bier, onzalige : gaat varen
alwaar nooit zonne en rijst; alwaar de grimme baren
staan ijsvaste overende, als lotsen; en waar nooit
noch blom noch blad den buik van moeder aarde en tooit!

Gaat aan ! Of spreekt een woord, zoo de andre vogeldieren
le zomertijde doen, die in de bosschen zwieren :
ja 's winters, als de snee' heur taken heeft gespreid,
nog vinkt en klinkt het hier, vol vogelvlijtigheid.
En gij ! De rave trekt, met trage vederslagen,
voorbij mij, zwaar en zwart gelijk nen kerkhofwagen,
en roept inij, onverwachts, terwijl zij henenvaart,
al in een enkel woord, heur' winterboodschap : c Spaart ! ,

Is het ons gelukt de beteekenis en het karakter
Aran den dichter Gezelle naar waarheid in het licht te
.stellen? Zullen wij zelfs al onze lezers er van overtuigd
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hebben, dat Gezelle waarlijk een onzer groote dichters is?
Wij vreezen neen.
Hoe uitgebreid dit opstel onder het schrijven
geworden is, _ toch hebben we ons nog te veel moeten
besnoeien, om te mogen verwachten eenigszins geslaagd te
zijn. Een voorname trek van Gezelle's karakter, juist die
trek in zijn karakter die hem onmiddelijk de sympathie
van den lezer verovert, de talrijke gedichtjes namelijk waar
zijne gemoedelijke, kinderlijke en vaak guitige bonhommie
zich uitspreekt, werd nauwelijks aangeroerd. Vooral hadden
wij niet zoo sparig mogen zijn met uittreksels. En we
hadden er voorzeker meer moeten op steunen dat onze
dichter, een impressionist, zich dikwijls veel minder
bekommert om de nauwkeurige beteekenis zijner woorden
dan wel om hun klank, veel minder om de juistheid van
zijne beelden dan wel om den indruk dien zij teweegbrengen. Alles, daarenboven wat vertaling of gelegenheidspazie was, bleef stelselmatig buiten beschouwing. Op'
die manier, wij weten het, stelden wij ons bloot aan
het ver wijt geen oog te hebben voor de zwakke zijde
van den Westvlaamschen dichter. Wij erkennen het
gaarne, Gezelle's verzen zijn ongelijk van waarde, en
onder de gelegenheidsstukken komen er, benevens schoone,
ook menige voor die zoowel wat den vorm als,
wat den inhoud betreft, banaal zijn en onbeduidend.
Dat alles neemt niet weg dat onder de dichters van
Nederland de Westvlaamsche meester op eene eereplaats
mag aanspraak maken. En indien het te bejammeren
is dat men in West-Vlaanderen schier alleen hem
en zijne school kent en waardeert, niet minder jammer is het voorwaar, dat buiten West-Vlaanderen het
- schoone dat hij schiep, niet of zoo weinig gekend en
naar waarde geschat wordt...
L. SCHARPE.
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KERK EN STAAT.
( Zie vroegere artzkelen.)
Natuurlijke grenzen der twee machten.
de natuur en het wezen van de Kerk en
van den Staat hebben wij beider rechten
afgeleid en de grenzen van hun gezag bepaald.
De vraag op deze theoretische wijze gesteld levert
geene moeielijkheid op, maar gaat men op het praktisch gebied over, om aan elke rnacht haren nauwkeurig omschreven werkkring aan te wijzen, dan is
de grootste voorzichtigheid noodig. De werkelijke
en feitelijke toestand waarin de Kerk thans verkeert
laat veel te wenschen over. Immers in geen land
bestaat meer de boven geschetste verhouding van
vriendschap en samenwerking. Overal beschouwt
de Staat de Kerk als eene onbekende, eene vreemdelinge met welke hij niets te maken heeft. Krachtens het beginsel der volkomen vrijheid van denken
en spreken, weigert hij den voorrang aan de leer
en de wetten des christendoms, en stelt alle gezindheden voor de wet gelijk. Nergens vindt de Kerk
eene vriendschappelijke ondersteuning; integendeel
zij wordt bijna overal bemoeielijkt, tegengewerkt en
vervolgd.
Om dezen treuriger toestand te rechtvaardigen
necmt het liberalisme zijre toevlucht tot de theorie
welke aan de Kerk het beheer toekent van inwendige, persoonlijke, geestelijke zaken, terwijl zij den
Staat over de tijdelijke, zichtbare en uitwendige
zaken eigenmachtig laat beslissen. Men verwijt
IT
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bijgevolg aan de Kerk dat zij inbreuk maakt op‘
het recht van den Staat, wanneer de Bisschoppen
een provinciaal Concilie beleggen, wanneer zij de
Bullen van den Paus aan de geloovigen mededeelen,wanneer zij het kloosterleven in hunne diocesen
bevorderen, godsdienstige scholen stichten, bede-vaarten houden en de overtreders der kerkelijke
wetten straffen. Hangen de Bisschoppen in al deze
bedieningen van hun geestelijk ambt of van den
Staat, dan ware het eerlijker rondborstig te verkla-'
ren, dat de Kerk alle rechten van den Staat ontvangt.
De dwaling welke wij bestrijden berust op het
valsch beginsel, dat den godsdienst als lets zuiver
persoonlijks, geestelijks inwendigs beschouwt. en
bijgevolg alles wat uitwendig, openbaar en gemeen-schappelijk is aan den Staat onderwerpt. De godsdienst heeft voorzeker een persoonlijk, inwendig,
geestelijk karakter, maar tevens vormt hij eene
zichtbare maatschappij. Deze echter vordert eene
reeks van uitwendige handelingen, welke hoewel zij
uiterlijk verschijnen, niettemin door de kerkelijke
macht bestuurd worden.
Zelfs op het gebied der natuurlijke orde, zal de
godsdienst eene maatschappij in het leven roepen,
onderscheiden van den Staat door haar doel, hare
wetten en hare algemeenheid. De rede gebiedt ons
God te vereeren, voor de belangen onzer ziel te
zorgen en ons een gelukkig leven na het afsterven
te verzekeren. Zij wacht verlangend naar een goddelijk en onfeilbaar licht op den weg der zedelijke
volmaking, en droomt van eene algemeene godsdienstmaatschappij onder Gods hoogste leiding. Maar
de stem en de krachten der natuur zijn onmachtig
om eene dergelijke maatschappij, van de familie en
den Staat onafhankelijk, te stichten. Er wordt een
onfeilbaar leergezag gevorderd, dat door verbindende wetten alle menschen, in eene Kerk vergadert. De geschiedenis trouwens leert dat alle gods-
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dienststichters, om hunne leer ingang te doen vinden,
zich op goddelijke openbaringen en orakelspreuken
beroepen. Wat de heidenen verwachtten en wenschten, werd ons door de christelijke Openbaring ten
deel. Zij heeft ten voile aan alle geestelijke en
zedelijke behoeften van den mensch voldaan, met
het stichten eener maatschappij welke zorg drangt
voor zijn geestelijk welzijn en zijn bovennatuurlijk
doel. Er bestaat dus eene maatschappelijke instelling, belast met de godsdienstige aangelegenheden
en derhalve onafhankelijk van den Staat.
Laten wij deze instelling in hare geschiedkundige ontwikkeling beschouwen, om haren werkkringr
en hare rechten nader te bepalen. De Katholieke
et redienst vindt zijn middelpunt in het onbloedige
offer van het Nieuwe Testament. Deze heilige
handeling hoewel in het openbaar voltrokken heeft
in zich zelve en in haar doel een geestelijk karakter. Want zij put hare beteekenis en haar kracht
uit het geloof. Nogtans roept zij eene zichtbare
maatschappij in het leven. Immers het offer, of de
uitwendige erkenning van Gods oppermacht over
leven en dood, is niet alleen eene uiting van den
innerlijken en persoonlijken eeredienst, in zijn wezen
is het eene hulde gebracht door de maatschappij
welke getuigenis aflegt van hare bovennatuurlijke
bestemming. Het slachtoffer, de plaats, de priester,
de geheele toerusting, alles komt overeen met de
gewone hulpmiddelen bij andere openbare plcchtigheden gebruikt. Desniettemin draagt het offer den
duidelijken stempel van zijn geestelijk karakter,
omdat het geloof alleen zijne strekking begrijpt, zijn
doel en zijne werking.
Als hoofddeel van de bovennatuurlijke orde,
wordt het offer de oorsprong van een openbaar
genootschap. Om zijne natuur op te sporen behoeft
men slechts te overwegen dat de geloovigcn, willen
zij de vruchten van den eeredienst genieten, moeten
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onderwezen en voorbereid worden. Een leerend
gezag is noodig om de geesten te verlichten en de
zeden te beschaven, een gezag dat beslissend oordee' t over de voorwaarden van toelating in de
maatschappij, de onwaardigen buiten sluit en over
de belangen der leden waakt.
In dezer voege hangt met het offer samen eene
instelling voorzien van een priesterlijk, leer- en
rechterlijk gezag om op aarde het hoogpriesterlijk,
prophetisch en koninklijk gezag van Christus voort
te zetten. Zoo onstaat op natuurlijken weg naast de
huiselijke en burgerlijke vereeniging de godsdienstige met haar eigen wezen en doel, haren werkkring
en haar gezag.
Ziedaar eene eerste reeks van kerkelijke zaken,
bepaald door den oorsprong van de godsdienstige
maatschappij.
De uitoefening van het geestelijke gezag verklaart de bestaande rangorde in de kerkelijke
waardigheid. Door de wijding erlangt de priester de
macht over het werkelijk en mystiek lichaam des
Heeren; met deze vereenigt zich in de Bisschoppen
de macht om door de, wijding het priesterschap
voort te planten. Het Diaconaat dient tot onmid.delijke voorbereiding van den priester. Deze rangorde is van goddelijken oorsprong.
De uitoefening van het priesterlijk ambt vordert
behalve de in de wijding ontvangen macht, de
rechtsmacht door de Overheid verleend, om een aangewezen deel van de haar toevertrouwde kudde
door leering, en de H. Sacramenten te leiden.
Onder dit opzicht is de Kerk eene geestelijke
monarchie, in welke de Bisschoppen on ler den Pans
onvervreemdbare rechten hebben en bij zekere bedieningen door priesters en diakenen bijgestaan worden.
Wij kunnen de hierarchische samenstelling van
de Kerk vergelijken met de politieke Staatsorganisatie. Deze bestaat nit eene grondwet die het
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gezag, zijne dragers en zijne verdeeling bepaalt,
-uit de wetgeving en de benoeming der ambtenaren
belast met het dagelijksch bestuur. Door deze inrichting verkrijgt de burgerlijke maatschappij de noo,dige middelen om de onderdanen tot het gewenschte
doel te voeren.
Op dezelfde wijze ontstaat de godsdienstmaatschappij door de hierarchie welke ten doel heeft
werktuigen voort te brengen geschikt om het geestelijk leven te kweeken, te versterken, terug te
geven, te volmaken. Is dit doel verhevener en voortreffelijker dan alle tijdelijk belang, dan gaan ook
de middelen en bedieningen waardoor hetzelve wordt
verkregen het bereik van den Staat te boven.
De opleiding en wijding der priesters, de benoemingen tot kerkelijke ambten, de keus der Overheden, het toezicht op de geestelijken, de gebouwen
van den eeredienst, de strafpleging der geloovigen,
ziedaar cene tweede reeks van zuiver kerkelijke
zaken.
De cause fiice en het kloosterleven vormen eene
derde reeks van geestelijke aangelegenheden.
In de natuurlijke orde brengt - de maatschappelijke natuur van den mensch twee gescheidene
instellingen voort: de familie en den Staat. De Kerk
put uit bovennatuurlijke bronnen de kracht om in
eene hoogere eenheid te paren, wat de natuur
scheidt. Bij haar gaan het gezag met de vrijheid,
de kracht met de liefde samen ; als staatkundig
lichaam verzoent zij de monarchie met de aristocratie en democratie. De Paus is Koning, maar met
en door hem regeeren de Bisschoppen, door God
gesteld om de Kerk te besturen; daarbij wordt
niemand, ook de geringste des y olks niet, verhinderd tot de hoogste waardigheid op te klimmen.
Met het gezag vereenigt de Kerk de zorg en de
teederheid eener moeder; de banden van haar
bestuur zijn tevens familiebanden. Hare kinderen
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bemint zij als de schoonste sieraden van hare kroon,
zij helpt en troost in den nood, zegent alle daden
van hun levee, verlaat hen niet in de ure des doods,
en begeleidt hun stoffelijk overblijfsel met hare gebeden en plechtigheden.
De christelijke weldadigheid gevoed en gesteund
door de Kerk ontwikkelt eene kracht, eene offervaardigheid en toewijding van welke het heidendom geen denkbeeld heeft. De Kerk voedt de
armen, bezoekt de zieken, verpleegt de gewonden
troost de ongelukkigen, leert de onwetenden, brengt
de slechten tot inkeer, herbergt de verlatenen en
weezen. Voor de bevoorrechte zielen welke naar
de volmaaktheid streven opent zij hare kloosters,
abdijen en bedeplaatsen; naast de diocesen en pasorijen sticht zij rustoorden, gewijd aan de uitoefening der evangelische raden.
Wie is nu beter in staat dan 'de Kerk toezicht
te houden over de werken van weldadigheid en de
geestelijke orden? Wie kan beter hunne belangen
behartigen, hunne uitbreiding bevorderen en voorkomende misbruiken uitroeien ? Trouwens sedert
het begin der Kerk behoorden de dienst der armen
en de inzegening der maagden tot de bedieningen
van den priester. Een oppervlakkige blik op de
bovengenoemde drievoudige reeks van geestelijke
zaken is genoeg om te begrijpen dat de Kerk hun
beheer aan den Staat moest onttrekken. Daardoor
echter heeft zij geen enkel recht verbeurd; integendeel wanneer de mensch door het H. Doopsel de
Kerk binnentreedt verkrijgt hij nieuwe, van den
Staat onafhankelijke rechten. De geloovige, lid van
de Kerk geworden, houdt niet op lid der burgerlijke
maatschappij te blijven. Het kan dus niet anders
of de twee machten komen in aanraking omtrent
gemengde zaken, welke onder verschillende opzichten aan het geestelijk en burgerlijk gezag onderworpen zijn. De mensch is onderdaan van den
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Staat en van de Kerk volgens het tijdelijk of eeuwig doel dat hij wil bereiken, bijgevolg zal over
eene en dezelfde zaak nu eens de Staat, dan wederom de Kerk in hoogste beroep beslissen. Wie
heden vergiffenis eener zonde erlangt in het boetsacrament, kan morgen voor deze zonde door den
wereldlijken arm gestraft worden. Zoolang mijne
daden andermans rechten niet krenken blijven zij
buiten het toezicht van den Staat, het staat mij vrij
lid eener geoorloofde vereeniging to worden, pleeg
ik echter handelingen strafbaar voor de wet, kan
de Staat straffend optreden omdat de zaak tot het
rechtsgebied der beide machten behoort. In het
belang van de Kerk en van den Staat is het
wenschelijk dat zij omtrent gemengde zaken eene
overeenkomst sluiten.
Wij hebben reeds getoond hoe gevaarlijk en
verkeerd de vergelijkingen zijn van het liberalisme
Welke de menschelijke natuur verdeelend, het zichtbare deel aan den Staat, het onzichtbare aan de
Kerk toewijzen. Op de keper beschouwd vernietigt
deze vergelijking de Kerk als openbare maatschappij
en ontzegt haar alle levensvoorwaarden. De geheele
mensch, met ziel en lichaam, vereenigt zich met zijne
medemenschen am het tijdelijk welzijn, vervoigens
op het godsdienstig gebied am een bovennatuurlijk
doel. De eerste vereeniging, hoewel zij het bovennatuurlijke niet rechtstreeks beoogt, mag dit ook
niet uitsluiten, de godsdienstige vereeniging anderstelt de natuur en gebruikt hare middelen en vermogens. De natuurlijke en bovennatuurlijke orde,
hoezeer onderscheiden, verbinden zich volgens den
wil des Scheppers in eene volmaakte maatschappij,
wier bestanddeelen harmonisch samenwerken en zich
onderling versterkend doordringen.
De ontwikkelde beginselen wederleggen de ongerechte aanmatigingen van den Staat in den Syllabus
veroordeeld.
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Betrachten wij de XLIVste stelling : De burgerlijke overheid kan zich bemoeien met zaken welke
in verband staan met den godsdienst, de zeden en
het geestelijk bestuur. Bijgevolg kan zij oordeelen
over de voorschriften door de geestelijke herders
openlijk gericht aan de geloovigen tot leiding van
hun geweten, zij kan zelfs beslissen over het toedienen der Sacramenten, en de voorbereiding noodzakelijk om ze te ontvangen.
Ziedaar hoever de Staat zijne bevoegdheid uitbreidt wanneer hij de grenzen van het kerkelijk
gezag bepaalt; hij kent zich het recht toe reglementen te maken over het uitdeelen en ontvangen
der Sacramenten.
Moeten wij nu nogmaals bewijzen dat hij de
rechten der_ Kerk met voeten trapt, en haar als een
menschelijk, onvolmaakt en ondergeschikt genootschap bejegent? Erkent hij haar als eene zelfstandige
maatschappij, dan is het onzinnig zich eene rechtsmacht toe te eigenen , over jets dat den godsdienst,
de zeden of het geestelijk gezag betreft. In dez.3
zuivere godsdienstige zaken staan de priesters onder
het gezag van hunne eigene overheden. Indien zij
in het vervullen hunner ambtsplichten zich schuldig
maken aan misdrijven strafbaar voor de wet, kunnen
zij (in het geval van scheicling tusschen Kerk en
Staat) voor den wereldlijken rechter gedaagd worden.
Maar de veroordeelde stelling spreekt niet van
gemengde aangelegenheden, zij noemt zuiver kerkelijke bedieningen, die de priesters uit plichtbesef en
getrouwheid aan hunnen eed moeten vervullen.
Wanneer de Kerk hare kinderen straft en hun
het gebruik der Sacramenten ontzegt, beschouwt zij
de schuldigen niet als burgers, maar als geloovigen
aan haar gezag onderworpen. Waarom zal de Staat
zich tegen deze straffen verzetten? De banvloek welke
den hardnekkigen ketter buiten de gemeenschap
der geloovigen sluit is eene geestelijke straf, die de
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Kerk wettig en rechtens toepast. Zij heeft misschien
onaangename gevolgen ook voor het burgerlijk leven,
maar dit is geen reden om de strafmacht der Kerk a an
den Staat te onderwerpen.
De opleiding en wetenschappelijke vorming der
geestelijken behoort zonder twijfel tot de rechten
der Kerk, alsmede het onderwijs en de godsdienstige
opvoeding der jeugd.
Onze moderne wijzen en hervormers zien in het
neutraal en verplicht onderwijs het geneesmiddel
van alle maatschappelijke kwalen. De leerplicht algemeen ingevoerd zal het welzijn van alle standen
verhoogen, hij zal armoede en maatschappelijke
ongelijkheid verbannen, deugden kweeken en ondeugden uitroeien, licht en beschaving verspreiden, verbeterings- en tuchthuizen onnoodig maken, het yolk
van alle vooroordeelen bevrijden, de wereld in een
aardsch paradijs herscheppen. Immers de onwetendheid is de vruchtbare moeder van alle kwaad.
De Kerk heeft de onwetendheid steeds en overal
krachtig bestreden, de geschiedenis der beschaving valt
samen met de geschiedenis der instellingen door haar
gesticht, om kennis en wetenschap algemeen te maken.
Op het gebied van het lager en hooger onderwijs
bewijst zij voortdurend diensten aan den Staat,
welke alleen blinde haat en ingewortelde vooroordeelen kunnen ontkennen. Maar het onderwijs door
de Kerk bevorderd, is godsdienstig, daarom moet
haar invloed uit de school geweerd worden en plaats
maken voor het verplicht staatsonderwijs. De Staat
treedt op als onderwijzer en dwingt zijne onder-danen op straf van boete en kerker hunne kinderen
in zijne scholen te zenden.
Deze aanmatiging van den Staat laat zich moeilijk
in overeenstemming brengen met de eischen van
het natuur- en christelijk recht.
Het zoogenoemde neutraal onderwijs, het eenige
dat de Staat kan geven, blijkt theoretisch onvoldoende
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en praktisch vijandig aan de godsdienstige overtuiging, die de Staat gehouden is te eerbiedigen en
te ondersteunen.
Welk is het edele doel van alle onderwijs ? Geen
ander dan het ontwikkelen van den geest door de
noodige kennis, en het beschaven van het gemoed
door uitoefening der passende deugden. Hoe zal dit
verheven doel bereikt worden, wanneer men opzettelijk het kind in de onwetendheid laat omtrent de
belangrijkste waarheden van den godsdienst en de
zedeleer; wanneer de onderwijzer nooit spreekt van
God, van de ziel, van zijn toekomstig lot, van JesusChristus en zijne Kerk, wanneer men de kerkelijke
geschiedenis over het hoofd ziet, zonder welke de
wereldgeschiedenis eene reeks van onsamenhangende
feiten en raadsels is?
Onzinnig is het in de harten der kinderen de
liefde tot het goede en den afschuw van het kwaad
te willen ontwikkelen zonder hun eerbied voor God
en zijne heilige wet in te prenten, zonder hun de
hoop op eene eeuwige belooning en de vrees voor
eene eeuwige straf in te boezemen, zonder hen op
het voorbeeld van Christus en zijner heiligen te wijzen.
Het kind van godsdienstig onderwijs verstoken treedt
ongewapend in den levensstrijd, en moet onder de
macht der hartstochten en der verlokkingen tot de
zonde bezwijken, De dagelijksche ervaring bevestigt
met treurige feiten de noodlottige gevolgen van het
aan den invloed der Kerk onttrokken onderwijs.
Men heeft wel is waar de verbannen christelijke
moraal vervangen door de zoo gezegde algemeene,
van ieder leersteltel onafhankelijke zedeleer. Wie zich
niet met woorden laat paaien ziet aanstonds in, dat deze
moraal, welke zonder beginsel, steun of sanctie letteriijk in de lucht hangt, onbekwaam is een afdoenden
invloed op het levee uit te oefenen en onmogelijk
's menschen wil tegen de verleiding kan beschermen.
Zij gaat trouwens op in het recht van te doen en t-e
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laten hetgeen men goedvindt, zonder te letten op God
of op zijne geboden.
Het neutraal onderwijs is niet alleen onvolkomen,
maar .00k vijandig aan den godsdienst. Een overtuigend bewijs leveren de handboeken ten dienste der
Staatsscholen geschreven. Hunne leer, die op het
naturalisme uitloopt, miskent en loochent de bovennatuurlijke orde, waarop alle positieve godsdienst
berust.
Het gezond verstand moet dus dit onderwijs als
gebrekkig en gevaarlijk veroordeelen, en tweedens
als inbreuk makend op het recht der Kerk.
De Staat is niet door God geroepen om zorg te
dragen voor de opvoeding van het menschdom noch
voor dit noch voor het andere leven. Zijne taak
bepaalt zich tot de handhaving der maatschappelijke
orde door aller rechten te beschermen, en het tijdelijk
welzijn der burgers te bevorderen. Bemachtigt hij
zich van het onderwijs der jeugd, dan gaat hij buiten
zijne bevoegdheid, en tast de rechten der Kerk en
der ouders aan.
God heeft aan de Kerk de opvoeding van den
mensal toevertrouwd met het onmiddelijke doel hem
tot zijn bovennatuurlijk einde te brengen, en bijgevolg
met het middelijk doel zijn geluk in dit leven te
verzekeren, daar dit leven slechts waarde heeft als
voorbereiding tot het toekomende. Het gebod des
Heeren : gaat en onderwijst alle volkeren, kunnen de
Apostelen en hunne opvolgers niet vervullen, wanneer
hun het recht wordt ontzegd het menschelijk weten
dienstbaar te maken aan de uitbreiding van Gods rijk.
Bet onderwijsmonopolie van den Staat strijdt met
deze bestemming der Kerk. Dit onrecht verdwijnt
niet als men uit welwillendheid den priester den
toegang tot de school opent, want deze gunst plaatst
liet uitsluitend recht van den Staat in het voile licht.
De schoolplicht schendt de rechten der ouders. De
natuurwet stelt zich bij de voortplanting van het mensch"-
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dom een tweevoudig doel : het welzijn der ouders en
het welzijn der kinderen. Het eerste doel verleent aan
de -ouders het recht al het nut uit hun kroost te trekken
bestaanbaar met de persoonlijke waardigheid van het
kind. Aan dit recht beantwoordt de plicht der kinderen
voor het welzijn van hunne ouders te zorgen. Het
tweede doel — het wel der kinderen — baart het
recht of veel meer de verplichting der ouders om
volgens hunne middelen te voorzien in de lichamelijke,geestelijke en zedelijke behoeften van het kind. Dit
recht ziet de Staat over het hoofd als hij de kinderen
aan de ouders ontrukt om ze in zijne scholen, naar
zijne beginselen op te voeden. Hij slaat de hand aan
het heiligdom der familie onder voorwendsel van aan
te vullen wat de nalatigheid der ouders te wenschen
overlaat.
De belangen van den huiselijken haard, zooals
het onderwijs, verdienen zonder twijfel de aandacht
der regeering. Men zij echter voorzichtig met het
beginsel dat alle Staatsbelang onder toezicht van den
Staat stelt. Krachtens dezen machtspreuk wordt de
Staat niet alleen meester van het onderwijs, maar ook
van het geweten, het huwelijk, het eigendom, het
leven, den handel en de keuken der burgers, want
al deze aangelegenheden zijn van overwegend belang
voor den Staat. Niemand zal hem alle toezicht op
het huisgezin ontzeggen, maar dit toezicht heeft
bepaalde grenzen en moet enkel dienen om, waar
dit hoogst noodig is, de rechten van ieder familielid
te ondersteunen en te waarborgen.
De Staat wachte zich meer te doen dan vereischt
wordt om aan iedereen in den boezem der familie
zijne rechtmatige en natuurlijke vrijheid te verze
keren. Gaat hij verder dan overtreedt hij zijnen plicht
en handelt tegen zijn belang, want met de familie
vernietigt hij den eersten en hechtsten grondslag
van zijn eigen bestaan.
• De Staat die de kinderen dwingt uitsluitend de
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openbare school te bezoeken verliest het persoonlijk
recht der kinderen uit het oog. Niet alleen voor den
Staat wordt de mensch geschapen; hem wend eene
hoogere, persoonlijke bestemming ten deel, bij gevolg
heeft hij een onvervreembaar recht op eene opvoeding
welke met deze overeenkomt. De Staat miskent dit
recht als hij het kind dwingt in zijne scholen voedsel
voor geest en hart te zoeken. Ook pier staan wij
voor eene stuitende contradictie : de Staat die alien
volkomen vrijheid belooft maakt zich meester van
het kind in de wieg, beschouwt het als zijn eigendom als eene zaak waarover hij oppermachtig beschikt.
Het kind naar Gods gelijkenis geschapen, door het
bloed des Verlossers vrijgekocht en door den H. Geest
geheiligd is eerst lid van de Kerk en daarna burger;
het heeft recht op eerie christelijke opvoeding alvorens
onder de plak van den Staatsonderwijzer te komen.
Een eerlijk gemoed protesteert tegen het huichelend
misbruik der woorden, wanneer men ons den leerplicht
als de bron van talrijke weldaden voorstelt.
Gelukkig heeft de Kerk de plannen der moderne
schoolmannen begrepen en hun het masker afgeiukt.
Zij veroordeelt de volgende stellingen :
(< Het geheele bestuur der openbare scholen in
welke de jeugd van een katholiek land wordt opgevoed... kan en moet toegewezen worden aan het
burgelijk gezag, en wel in dier voege dat Been enkel
ander gezag het recht hebbe zich te bemoeien met
de tucht in de scholen, met de studien, met het
verleenen der graden, met de ' keus en goedkeuring
der leeraren. » (Syll. XLV ste stell.)
<< De goede inrichting van de burgerlijke maatschappij vordert dat de volksscholen, geopend voor
alle kinderen van iedere klasse van het yolk en in
het algemeen alle openbare inrichtingen bestemd voor
het onderwijs in de letteren en eene hoogere opvoeding der jeugd, onttrokken worden aan alle gezag
van de Kerk, aan haar toezicht en leidenden invloed,
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en onderworpen worden teenemaal aan de willekeur
van het burgerlijk en staatkundig gezag, volgens het
verlangen der regeeringen en den eisch der algemeene opinie van den tijd. » (XLVII"e stell.)
1 De Katholieken ,kunnen een opvoedingstelsel
goedkeuren buiten bet katholiek geloof en het gezag
van de Kerk,, dat slechts tot doel of ten minste tot
hoofddoel-heeft de kennis der zuiver natuurlijke zaken
en het maatschappelijk leven op deze aarde. )
(XLVIIIste stell.)
De valschheid der drie volgende stellingen (XLIX,
L, LI) springt in het oog. Iedereen begrijpt dat de
gemeenschap der bisschoppen met den Paus, het aanstellen der bisschoppen, het oprichten van nieuwe bisdommen uitsluitend aan de kerkelijke macht behooren.
De Paus alleen heeft de macht de ondergeschikte
herders der verschillende diocesen te benoemen, want
niemand kan zonder de kerkelijke aanstelling en de
apostolische brieven rechtmatig de zielzorg waarnemen. Wanneer de Staat aan de uitoefening van dit
recht hinderpalen in den weg legt, berooft hij de
Kerk van een harer wezenlijke rechten.
Ontegenzeggelijk heeft de Staat groot belang
bij het regelen dezer aangelegenheden. Ook is de
Kerk steeds bereid rekening te houden met de
omstandigheden en eischen van den tijd. Hare toegevendheid gaat zelfs zoover dat zij den Staat de
volmacht verleent de personen aan te wijzen welke
de Paus met de bisschoppelijke macht, bekleedt. Nooit
echter kan aan het burgerlijk gezag uit zich zelf het
recht behooren de bisschoppen te benoemen.
Eene laatste aanmatiging van den Staat wraken
de LIPte en Lin" stelling van den Syllabus.
, << De regeering kan uit eigen recht den ouderdom veranderen gevorderd voor het afleggen der
kloostergeloften zoowel der vrouwen als van de_
mannen, en aan de geestelijke order gebieden niemand zonder zijne volmacht tot de plechtige geloften
toe te laten. 2
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<< Men moet de wetten afschaffen die de klooster_orden, hunne rechten en bedieningen beschermen;
zelfs kan de wereldlijke macht hare steun verleenen
.aan hen die den kloosterstaat willen verlaten en
hunne plechtige beloften overtreden ; ook kan zij de
geestelijke gemeenten alsmede de collegiale kerken
teenemaal opheffen en hunne guederen en inkomsten
toewijzen en onderwerpen aan het bestuur en het
goedvinden van het burgelijk gezag. »
De Staat die aan Been God gelooft of ten minste
alle godsdiensten op gelijken voet plaatst, de
moderne Staat eigent zich het recht toe de kloosterorden te besturen, op te heffen en, hunne grondregeis
te wijzigen. De zaak zou ongeloofelijk schijnen, indien
,de geschiedenis hare werkelijkheid niet bewees. Het
machtige Duitsche Rijk dat Frankrijks legerscharen
verpletterde, beeft voor den wetten borstsluier van
eene liefdezuster en de bruine pij van den Minderbroeder. De Rijkskanselier verklaart de Orden gevaarlijk voor de openbare rust en verbant hunne leden
buiten het vaderland. Is het niet opmerkelijk dat de
-fransche revolutie dezelfde schijnreden tegen de
kloosters gebruikte? Onder de voorwendsels door
Barnave aangevoerd om de wet van 1790 te rechtvaardigen lezen wij het volgende : de kloosterorden
zijn gevaarlijk voor den Staat.
Overbodig mag het heeten met vele woorden
te wijzen op het ongerijmde en onzinnige vaii deze
aanmatiging. De geeselende pen van den hekeldichter
komt hier beter te pas, dan de koude redeneering
van den wijsgeer. De scheiding vernietigt niet de
rechten der Kerk en der Katholieken. Wil de Staat
-wetten maken omtrent het kloosterleven, hij moet
zich wenden tot de Kerk en met haar onderl-anxlelen. Hij kan niet op eigen hand beslissen, zonder
te kort te doen aan de rechten die hij geliouden
te beschermen. Hij laat, volgens zijn zeggen, de
jcatholieke onderdanen volslagen vrij om de klooster-
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geloften of te leggen. Maar, indien de geloften niet
strijden met de openbare rust, waarom zal eene
vereeniging op deze geloften gegrond gevaarlijk
zijn voor den Staat ? Het recht van vereeniging,,
door den Staat gewaarborgd, wordt hier toegepast
met een zedelijk doel dat geene enkele vrijheid in
gevaar brengt. Bijgevolg handelt de Staat die de'
geestelijke orden opheft tegen de gewetens- en vereenigingsvrijheid, Welke hij voorgeeft in alle omstan-digheden te handhaven.
Daarenboven is het geestelijk karakter dezer
vereenigingen duidelijk. De kloosterling streeft door
het naleven der Evangelische raden naar de christelijke volmaaktheid, hij belooft armoede, kuischheid
en gehoorzaamheid in de handen van een' Overste,
die Gods plaats bekleedt. Zijn de geloften altijddurend en plechtig, dat wil zeggen, worden zij door
de Kerk aangenomen en bekrachtigd, dan ontstaat
eene vaste vereeniging in den boezem der Kerk,
onafhankelijk van den Staat. Haar doel is bovennatuurlijk, hare middelen zijn geestelijk, de band
ontleent zijne kracht aan het geloof, de wetten zijn
an geestelijken aard, redenen te over, om te besluiten
dat de Staat de paten' en perken van zijn gezag'
Overschrijdt wanneer hij eigenmachtig kloosters opheft
en hunne goederen inpalmt.
Werpen wij een terugblik op het voorgaande,
dan komen wij tot de conclusie dat de Staat, wil
hij zijne bevoegdheid niet te buiten gaan en zijn
eigen belang bevorderen, de vrijheid der Kerk moet
eerbiedigen in de leering en verkondiging van Gods
word,' in de voorschriften en ‘uitspraken betreffende'
de 2ecleleer, in de bediening der Sacramenten, de
missien en de uitoefening van het kerkelijk gezag;
in de tijdelijke (niet burgerlijke) zaken noodzakelijk
om haar doeleinde te bereiken; in de overeenkomsten
omtrent gemengde zaken.
De Staat echter zal dezen plicht niet vervullen
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zoolang hij luistert naar de leermeesters der nieuwere
philosophie welke voor den Staat geen hooger welzijn
kennen dan , bet wroeten in 't stof der aarde, geen
verhevener bestemming dan uitbreiding van macht
naar buiten, vermeerdering van rijkdom en zingenot,
en volkomen overheersching der onderdanen in het
eigen land. Komt men eenmaal tot de overtuiging
flat de Staat verplichtingen heeft jegens anderen, en
,eene zware verantwoordelijkheid tegenover hooger
gezag dan zullen de betrekkingen tusschen Kerk en
Staat veranderen, en beiden hand aan hand aan het
geluk van het menschdom samenwerken.
Leuven.

Dr

A.

DUPONT.

MIZIMMEES
GERMAANSCHE PLAATSNAMEN
IN FRANKRIJK.

« Es geht eben den Eigennamen wie'
« den Bilchern : habent sua fata. »
ARDRIJKSKUNDE, VOLKENKUNDE, TAALKUNDE
— ziedaar drie wetenschappen, die bij de Ger-

maansche volkeren onzer dagen, bij de Duitschers
met de Duitsche Zwitsers en Oostenrijkers, bij de Nederlanders, de Engelschen en Skandinaviers, met groote'
voorliefde beoefend worden. Maar ziedaar ook drie
wetenschappen, die van de hedendaagsche Romaansche'
volken, van de Franschen en de Belgische Walen, van
de Italianen, de Spanjaarden en de Portugeezen in het
algemeen, juist in veel mindere mate belangstelling,
beoefening, toewijding mogen ondervinden. De neiging
de smaak, de _voorliefde der Germanen richt zich bij
voorkeur op doze wetenschappen ; bij de volken van
Romaanschen stam is juist het tegenovergestelde het
geval. Vooral bij de Franschen staan, betrekkeliiket
wijze gesproken, Aardrijkskunde, Volken- en Taalkunde
op eenen lageren trap, dan dit met andere wetenschap-,
pen onder hen het geval is (I). Terwijl de behoorlijk
(1) Het en kan niet ontkend worden, dat ook bij de Vlamingen,
bij de Dietsche Belgen in het algemeen, de genoemde wetenschappen
wel wat verwaarloosd worden, meer als men van hen, goede Germanen als zij toch van oorsprongs wegen zijn, met recht zonden mogen
verwachten. De betreurenswaardige neiging die velen Vlamingen eigen

GERMAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK. 39

ontwikkelde Nederlander, nevens zijne moedertaal, nog
drie tales, Hoogduitsch, Engelsch en Fransch spreekt,
leest en schrijft, vergenoegt de Franschman zich met
zijne eigene taal alleen, en meent, in zijnen eigenwaan
en hoogmoed, dat iedere vreemdeling tot hem moet
komen, en zijn Fransch moet verstaan, en beeldt zich
in dat hij met zijne eigene taal de geheele wereld doer
kan te recht komen. En, wat Aardrijkskunde betreft,
ls het niet herhaaldelijk gebleken, in den Fransch-Duitschen oorlog van den jare r 870, dat de vreemdeling in
Frankrijk beter den weg wist te vinden, beter op de
hoogte was van de gesteldheid des lands in de streken
waar de krijg woedde, dan de Franschman zelve? Deze
onkunde heeft ten gevolge dat de Franschen in menig
vooroordeel bevangen zijn, op aardrijkskundig, volkenen taalkundig gebied; en dat zij zich dikwijls deerlijk
vergissen, %Naar deze wetenschappen heure toepassing
...-"-•■■••••••■■•

is, om steeds naar Frankrijk de oogen te richten, om de Franschen zich ten
voorbeclde te stellen, is hiervan de reden. Intusschen, de laatste
jaren brachten reeds menigvuldige verbetering in deze zaak, ten gevolge
van het hernieuwde volksbewustzijn der Dietsche Belgen, der herleving
van hunnen Germaanschen eigenaard. Zoo hebben geleerden als de
Eerw. Heeren Guido Gezelle, Jul. Claerhout, A. Dassonville, ook de
Heeren J. J. Hellemans, Hendrik Peeters, R. Schrijvers en andere Vlaam,ch
schrijvende Vlamingen vooral ook op de beoefening der Vlaamsche
Namenkunde bijzonderlijk zich toegelegd — op eenen schoonen en
belangrijken tak der wetenschap dus, die zoo wel in Taalkunde
geworteld staat als in Aardrijks- en Volkenkunde; en in Geschiedenis,
Diet te vergeten. Maar de vreemdeling, die de beoefering der Belgische
Namenkunde zich ten doel stelt, mist, met verdriet, nog zoo menig
hulpmiddel daartoe. Zoo blijft een aardrijkskundig Woordenboek van
Belgie nog steeds ontbreken. Men begrijpt niet hoe de Belg, op
zip kantoor of in zijn studeervertrek, in afgetrokken wetenschap of in
handel en wandel des dagelijkschen levens, zich het gemis getroosten
kan van zulk een woordenboek, het zij dan uitgebieid als het Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, van VAN DER AA, of beknopt
als dat van WITKAMP. Zoo mist ook de geleerde met smart een
werk, waarin hij al de oude vormen der Belgische plaatsnamen zonde
kunnen vinden, zoo als zij in hunne oorspronkelijke, volledige, onversletene en onverbasterde vorrnen vooikomen -in de oorkonden der
middeleeuwen- — of een werk in den geest als dat is, 't welk in
Noord-Nederland onder de hoofding Nomina Geograj5hica Neerlandica
verschenen is en voortgezet wordt. De aanvulling dezer leemten zij den
Dietschen geleerden van Belgenland met nadruk aanbevolen.
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vinden. Hiervan kunnen getuigen de menigvuldige vooroordeelen en averechtsche inzichten die de Franschen
I, oesteren in zake de oorspronkelijk Germaansche, en
weder tot het groote Duitsche vaderland gelukkiglijk
terug gekomen landen Elsate en Lotharingen, en in alles
\vat met deze zake te zamen hangt. Getuigen ook de
meening, vrij algemeen ander het Bros der Franschen
verspreid, alsof hun land en y olk een zuiver afgerond
cn samenhangend geheel zoude uitmaken, in alle opzichien ook oorbeeldig Fransch zoude zijn (in den zelfden
zin als Parijs oorbeeldig Fransch is), van de noordertot de zuidei grenzen, van de oostelijke marken tot de
westelijke zeeoevers. la, dat nog menig land en nog menige
gout
y daarbuiten, eigenlijk van oorsprongs- en rechtswe:,en Fransch zouden zijn, of zouden moeten zijn;
hij voorbeeld Waalsch-Belgie, ja misschien wel geheel
Vlaamsch-Belgie met Brussel natuurlijk daarbij, als
toegift. Verder de Elsate en Lotharingen, ja misschien
al het Duitsche land links van den Rijn; het Fransch-

sprekende deel van Zwitserland ; om niet te gewagen
van Savoie en Nizza en Corsica, reeds wederrechtelijk
(uit een volkenkundig, aardrijks- en geschiedkundig oogpunt) bij Frankrijk ingelijfd.
Het eischt maar weinig wetenschap, om deze dwaze
meening, die de roemzucht der Franschen zoo streelt,
te wederleggen. Reeds eene oppervlakkige, maar rechtzinnige kennis van de beginselen der Brie bovengenoemde
wetenschappen, waarbij dan ook de Geschiedkunde niet
en mag vergeten zijn, is voldoende om aan te toonen
dat die zaak juist andersom is, dat juist het Fransche
yolk uit zeer vet schillende bestanddeelen samengesteld
is, uit allerlei volken van verschillenden, onverwanten
oorspiong is voortgesproten. Germanen van Neder- en
Hoog-Duitschen bloede (Franken en Burgunden), Skandinaviers Noormannen), Galliers, Kelten (Brittaniers
of Bertoenen — Bretons), Basken, deze alien en nog
anderen, hebben het hedendaagsche y olk van Frankrijk
voortgebracht. De taalgeleerde weet aan te toonen, zoo
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wel uit de geijkte Fransche boeketaal, als vooral uit
de onderscheidene, 'onderling zeer ongelijk?, volksspreektalen in de .verschillende gewesten en gouwen van
Frankrijk inheemsch, dat deze zaak inderdaad alzoo
bestaat. Den volkenkundige blijk,t dit zelfde uit de
menigvuldige eigenaardigheden des yolks Kier en daar,
Binds en elders in Frankrijk. Daar is inderdaad geen
gedachte en geen sprake, bij den geleerde niet, en evenmin bij den eenvoudigen, maar bedachtzamen opmerker,
van eene eenvormige in zich zelve afgeronde noch
van een eenvormig, onverdeeld yolk sbestaan bij de
Franschen.

Eene der bijzonderste aanwijzingen van den vreemden, onfranschen, of liever gezegd, niet-romaanschen
oorsprong des yolks in menig Fransch gewest (immers'
Fransch Frankisch is oorspronkelijk Germaansch,
en wel Neder-Duitsch, Vlaamsch als men wil), is tevinden in de namen der steden en dorpen, der gehuchten
en landhoeven, der velden en heuvels, der rivieren en
beken, kortom, der plaatsnamen in het algemeen, in
die gouvven, llaar zijn plaatsnamen, zeer veelvuldig en
zeer menigvuldig, uit allerlei tales, door allerlei volkeren eerst gegeven, en sedert, ofschoon veelal op
allerlei wijzen verbasterd, tot heden in gebruik gebleyen, al verstaat de hedendaagsche Franschman ze geenszins. Plaatsnamen van allerlei oorsprong van Vlaamschen, of Dietschen in het algemeen, in het Noordwesten; van Noordschen oorsprong in Normandie; van
Britschen (Keltischen) oorsprong in de Bretagne en
elders; van Hoog-Duitschen (Burgundischen) oorsprong
in de gewesten van het Oosten om van de Hoogduitsche (Rijn-Frankische en Oemannische) namen in
de Elsate en Lotharingen niet to gewagen. Ook nog
elders weer van Gotischen oorsprong ; van Baskischen
oorsprong in het Zuid-Westen, ja zelfs van Arabische
of Moorsche afkomste.
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Het is eene zeer belangrijke en, naar mijne meening ook zeer aangename studie, die Fransche plaatsnamen van vreemden, onfranschen, onromaanschen oorsprong na te sporen en in hunne oorspronkelijke
beteekenis en vorm te leeren kennen. Maar het zoude
ons veel te verre afleiden en wegvoeren, wilden wii
deze stoffe in het algemeen hier nader ontvouwen, al
ware 't dan ook maar zeer beknoptelijk en oppervlakkig. In bescheidenheid willen wij ons bepalen tot de
Germaansche namen die in bet Noord-Westen van
Frankrijk voorkomen. Maar ook dan nog kunnen wii
niet anders als in zeer algemeenen zin deze zake behandelen, en slechts weinige namen uit de honderdtallen die
daar zijn, slechts eenigen van de bijzondersten en opmerkelijksten hier den Lezer voorstellen. Moge dit sommigen
tot eenen spoorslag strekken om aan dezen tak der
aardrijks-; taal- en volkenkundige wetenschap in het
bijzonder hunne aandacht, te wilden. Vooral voor ,de
Vlamingen, Brabanders en Limburgers, voor alle Dietsche
Belgen, goede en echte Germanen als zij van oorsprongs
vvegen zijn, en in hunne neigingen en gevoelens moeten
wezen, vooral voor dezen is het zeer nuttig te zien hoe
diep het Germanendom in de Noordwestelijke gouwen
van Frankrijk is doorgedrongen.
_Van dat gewest in Frankrijk, waar nog heden de
Vlaamsche, de Dietsche taal in meer of mindere mate
de eigenlijke, de levende volksspreektaal uitmaakt, van
Fransch Vlaanderen dus, en heb ik hier niet te gewagen,
Immers, dat Duinkerke, Hazebroek, Grevelingen, StWinox-Bergen, dat Gyvelde, Merkeghem, Boeseghem,
Bollezeele, Steenvoor,le, Wemaarskapel, Godewaarsvelde,
enz, enz. zuiver Germaansche, oorbeeldig Vlaamsche
plaatsnamen zijn, is geheel natuurlijk in een land,
waar het yolk Vlaamsch spreekt. En hier, waar de
woorden duin en kerke, haas en broek (moeras), berg
en veld, steers en kapelle nog in de volksspreektaal
leven, verstaat men die namen ook grootendeels in
hunne beteekenis,' terwij1 de woorden hem (heim, woon-
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plaats), Tele, zaal of halle, voorde, doorgangsplaats in
een water, met de mansnamen Wemaar en Gode,vaar,
alien deel uitmakende van de boven vermelde plaatsnamen,
slechts weinig naderen uitleg behoeven om eveneens
Lverstaanbaar le zijn.
Eenigszins anders is het gesteld in Artesie (Artois),
het gewest dat, deeper in Frankrijk gelegen, aan Fransch=
Vlaanderen grenst, en de steden Kales (Calais), Boonen
(Boulogne-sur-Mer) en Sint-Umaars (St.-On2er) bevat,
Met het land daar tusschen en omhenen gelegen. Even
als nog heden in Fransch-Vlaanderen, zoo is ook oudtijds in dit gewest de Vlaamsche taal volksspreektaal
geweest. En zij is dit zelfs nog heden aldaar in een
paar dorpen, onmiddellijk aan de stall Sint-Omaars
grenzende, en daarvan als het ware eene voorstad vormende. Buitendien nog, maar in zeer beperkte mate,
to Ruminghem en in enkele andere dorpen, in het
Oosten van Artesie, aan de grens van Fransch-Vlaanderen gelegen. Maar dit alles is van weinig beteekenis,
en verliest dageliiks aanmerkelijk. In de steden Boonen
en Kales heeft het Vlaamsch eigenlijk nooit rechtstreeks
geheerscht, al hebben daar dan ook steeds velen gewoond,
uit de omliggende plaatsen afkomstig, die Vlaamsch
spraken, ja, al telt `Kales, voornamelijk in heure voorstad
St.- Pieters (St.-Pierre-leT-Calais) nog heden duizenden
Vlaamsch-sprekende Vlamingen, van elders bier been
getogen. Maar in de kleine steden en in de vlekken en
dorpen van Artesie was het Vlaamsch van ouds de eenigste,
de eigenlijke volksspreektaal.Langzamerhand heeft het aanmatigende Fransch de oorsproilkelijke volkstaal daar
verdrongen, eerst als schrijftaal, dan als spreektaal, in
de middeleeuwen beginnende uit Picardie, aan _de westelijke en zuidelijke grenzen des lands, en in zijnen verderfelijken loop steeds voortschrijdende naar het Noorden
en Oosten, tot het in deze eeuw eindelijk de oostelijkste gouwen, het Land van den Hoeke, en het Land
van Breedenaarde, tusschen Kales en Sint-Omaars bemachtigde; ofschoon dan nog niet volkomen.
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Deze zaak in heuren oorsprong en voortgang, en,
in de nagenoeg_ volkomene overwinning die zij behaald
heeft, is als eene voorspiegeling van het noodlot dat
het nog stand houdende, maar zoo sterk bedreigde
Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen boven het hoofd zweeft.
Moge dit treurig verloop ook ten spiegel strekken aan
den Vlaming in Belgenland, en hem opwekken tot de
uiterste trouw aan zijne edele moedertale, en tot scherpe
waakzaamheid tegen heuren vijand. De Friesen, oudtijds zoo hevig door den woesten Noorman besprongen,
bekampt, uitgeplunderd, vermoord, en hun land verwoest,
wekten elkanderen op tot waakzaamheid tegen die wreede
vijanden, door dit rijmke :
Haldet goede wacht tsjin da Noardera oard,
Hwent ut dy grima her/2a komth us alle kwea foarthe

De Vlamingen mogen dit wel omkeeren, en in
dezer voegen in gedachtenis houden :
Houdt goede wacht tegen het Zuider oord,
Want uit lien zoelen hoek komt ons alle kwaad voort.
Natuurlijk zijn daar in het Fransch, gelijk het heden
ten dage in Artesie gesproken wordt, nog talrijke sporen
van het Vlaamsch overgebleven. Maar vooral - de plaatsnamer. in dat gewest zijn nog heden ten dage de levende
getuigen van het Vlaamsche, het Dietsche, Germaansche
wezen des yolks, dat deze namen eens gegeven heeft,
van den Germaansclien taaltak, waaruit zij voortgekomen zijn. Zie hier eenigen van die namen, die echter
in hunne hedendaagsche geijkte schrijfwijze min of meer
de teekenen vertoonen van den Franschen invloed, waar
aan zij onderworpen zijn.
I. Ricmaninghen, Audinghen, Hardinghen, Maning-hen, BaT inghen, Hervelinghen, Tardinghen, Wacquinghen, Leubringhen.
2. Bonningues, Peuplingue, Bessingue.
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3. Lottinghem, Trelinghem, Herbinghem, Hocquinghem , Bertinghem, Tatinghem, Ruminghem, Elinghem,
Spanghem.
- De namen, ender nr r gerangschikt, zijn zuivere
en eenvoudige patronymica in den locativusvorm. En
die, onder nr 2 vermeld, en zijn niets anders. Bid de
eersten is de letter h, als kenmerk van de Oud-Dietsche
schrijfwijze, behouden gebleven. Ook in de West-Vlaamsche patronymicale plaatsnamen is die h nog heden
menigmaal op heure oude plaatse te vinden : Poperinghe,
Vlamertinghe, Elverdinghe; terwijl men oudtijds in de
noordelijke Nederlandsche gewesten ook alzoo boekstaafde Vlissinghe, Vlaerdinghen, Groeninghen. Volgens de hedendaags in de Nederlanden geldende wetten
onzer taal, maar die natuurlijk in Frankrijk onbekend
en van geener weerde zijn, moet men schrijven Groningen, Vlaardingen, Vlissingen, Elverdinge of Elverdingen,
Poperingen, enz. En dies ook Ricmaningen of zelfs Rijk
maningen, Audingen, Bonningen, enz. De vormen Bonningues, Peuplingue, Bessingue zijn maar verfranschte
vormen. Zoo ook schrijven de Franschen de NoordNederlandsche patronymicale plaatsnamen op doze wijze
Groningue, Harlingue, Flessingue.
De plaatsnamen Lottinghem, Trelinghem, enz. onder
nr 3 gerangschikt, zijn eveneens palronymicale namen ;
maar achter dezen is het woord hem gevoegd. Dit woord
hem is anders niet als het bekende algemeen Germaansche
woord, dat nog leeft als heim bij de Hoog-Duitschers,
als home bij de Engelschen, als hiem bij de Friesen,
ook als heem in Noord-Nederlandsche plaatsnamen, en
dat eenvoudig woonstede beteekent. Dat de oude Artesiers,
langen tijd nadat zij die hemplaatsen hadden gesticht
en die hemnamen daaraan gegeven , nog zeer wel de
oorspronkelijke beteekenis van dit woord kenden, en.
ook nog zeer -wel deze plaatsnamen wisten te ontleden
in hunne samenstellende deelen, en de oude patronymica
nog verstonden, blijkt hieruit, dat de plaatsnaam Tatinghem
in eene oorkonde, die in de zevende eeuw en in de-
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Latijnsche taal is opgesteld, zeer terecht _ voorkomt als
Tatinga villa, de hoeve, de woonplaats, de sate van
de maagschap der Tatinga's, van de Tatingen, van de
nakomelingen van eenen stamvader, die den naam van
Tate had gedragen, een mansnaam, nog heden in de
Friesche gewesten voorkomende.
Opzettelijk zijn deze twee soorten van plaatsnamen
met en of hen, en met hem, hier bij elkanderen gevoegd, en
wensch ik ze, als onder een hoofd, bier nailer to ontleden..
Immers wisselen deze twee vormen veelvuldig onderling
af. Men vindt deze namen zoowel met als zonder hem
geschreven ; zoowel Lottinghen en Tardinghen, eenvoudige patronymica in den locativus, als Lottinghem
en Tardinghem, de zelfde patronymica met hem daarachter gevoegd. Reeds van oudsher heerscht deze onbestendigheid in deze en dergelijke namen, reeds ' van
oudsher vindt men ze nu eens zus, dan eens zoo
geschreven. En in de laatste eeuwen, sedert Artesie tot
Frankrijk behoort, en de Fransche taal daar als de
eenige schrijftaal heerscht, is deze verwarring nog vermeerderd, omdat de Franschen, Beene andere taal verstaande dan hunne eigene, geen acht slaan op de
nauwkeurige spelling van namen die geworteld staan
in eene andere taal ; namen Loch, die zij niet verstaan, niet
begrijpen. Deze zelfde naam Lottinghem bij voorbeeld,
heb ik in Fransche boeken, reiswijzers, zelfs op Fransche
landkaarten en in aardrijkskundige werken, nu eens als
Lottinghen, dan weer als Lottinghem gevonden, ja zelfs
als Lottighem. Op den mu ur der spoorhalle van die
plaatse staat echter met groote. letters Lottinghem, zooals
ik zelf, daar langs reizende, gezien heb ; en aan deze
goede en volledige spelwijze wil ik mij hier dus houden.
Trouvvens, het onderscheid tusschen Lottinghen en Lottinghem is gering en onwezenlijk, uit een taalkundig
oogpunt.
- Den lezer zij hier in herinnering gebracht dat een_
Oud-Germaansch patronymicon bestaat uit eenen mansnaam met het achtervoegsel ing (ink in Sassischen, inga
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in Frieschen vorm); b. v. Manting uit den mansnaam
Mante en ing; Wilmink uit Wile of Willem of voluit
Wilhelm en ink; Hayinga uit Hayo en inga. Zulk
een patronymicoa geeft de afstamming te kennen van den
man, wiens naam daarvan het hoofdbestanddeel uitmaakt.
Manting beteekent dus zoon, of afstammeling, van
Mante; Wilmink is zoon van Willem, enz. Mantgum,
de naam van een dorp in Friesland, oorspronkelijk voluit
Mantingahein2, beteekent : woonstede der Mantingen,
der afstammelingen van Mante. De Friesche vorm zulker
plaatsnamen wijkt in geringe mate, en onwezenlijk, of
van de Vlaamsche gedaante. Hadden de kinderen van
eenen man die Mante heette, in Vlaanderen eene woonstede, dus een Mantinga-heim gevestigd, en ware deze
sate tot een dorp aange groeid, dat dorp zoude thans
Manteghem heeten.
Deze wijze van naamsvorming voor de maagschappen eil
hunne woonplaatsen is overoud en oorbeeldig Germaansch;
wij vinden haar in alle Germaansche landen terug, met
hem in Vlaanderen, ham in Engelland, heim in Duitschland, urn in Friesland. En Artesie toont, ook door de
talrijke patronymicale plaatsnamen, die in dat gewest
gevonden worden, ten duidelijksten dat bet Artesisch

y olk oorspronkelijk een echt Germaansch, een zuivex
Dietsch of Vlaamsch yolk is.

+
Het zoude zekerlijk te veel gevergd zijn van het
geduld des vriendelijken lezers van dit opstel, en ongetwijteld te veel ruimte innemen van de plaatse die het
bestier van dit tijdschrift mij wel heeft willen afstaan,
indien ik alle bovengenoemde artesische patronymicale
plaatsnamen bier nader wilde ontleden. Slechts van enkelen zij mij dit vergund.
Ricmaninghen. — Het is eene zeldzaamheid, als de
mansnaam, die het hoofdbestanddeel uitmaakt van eenen
patronymicalen geslachts- of plaatsnaam, in zijnen oor-

48 GERMAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK.

spronkelijken en volledigen vorm daarin voorkomt. &him'
altijd is die mansnaam veranderd, verbasterd, versleten,
verkort, somtijds zoodanig, dat hij ter nauwer nood of
in 't geheel niet meer te herkennen is. Veelal bestond
hij reeds in zulk eene veranderde gedaante, als een zoogenoemde vleinaam, toen het patronymicon van dim,
naam eerst gevormd werd. Maar bij den artesischeri
plaatsnaam Ricmaninghen en is dit niet het geval.
Ricman toch, de mansnaam waarvan dat patronymicon
is afgeleid, heeft nog tot op heden zijnen oorspronkelijken,
volledigen vorm behouden. Ricman, Rjkman is een
mansnaam die heden ten dage zeer zeldzaam onder on&
geworden is. In Vlaanderen en Holland en is mij deze‘
naam nooit vorengekomen, oud nochte nieuw. Maar
onder de Friesen, die veel trouwer dan eenig ander Germaansch y olk hunne oude names bewaard hebben, is hij
nog heden, zij het dan ook uiterst zeldzaam, in gebruik.
FORSTEMANN weet in zijn Altdeutsches Namenbuchbet bekaan van dezen mansnaam uit eenige oude oorkonden aan te toonen. Ook leeft hij nog heden in Holland,
in den geslachtsnaam Rikmenspoel, en in Duitschland,
als maagschapsnaam, in zijne Duitsche gedaanten als.
Reichmann en Riechmann.
Overigens is Ricman een oorbeeldig gevormde naam,
bestaande uit de naamstammen ric en man, die beidennog menigvuldig deel uitmaken van andere namen ; b. v.
van Richard of Rijkhard, Rijkaert, Rikert; van Ricolf
of Rijkloi, van Ricwin, van Ricbert, van Ricwold ofRicout: ook van Wilrik, Henrik, Frederik. En van
Herman, Hartman, Mangold, Manfred, enz. En de
plaatsnaam Ricmaninghen is een voorbeeld van de'
zeldzaam voorkomende volledige hedendaagsche naamvormen, en nog zoo veel opmerkelijker, omdat hij, de
oorbeeldige en oorspronkelijke Germaansche naam, in
Frankrijk voorkomt, onder eene thans Fransch sprekendebevolking.
Onder al de patronymicale plaatsnamen op bladzijden 44 en 45 vermeld, is daar verder geen een, die den,
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mansnaam, welke aan het patronymicon ten grondslag
ligt, nog in volledigen of in onverbasterden vorm vertoont. De mansnaam, in Hardinghen en in Bertinghern
verscholen, is nog het gemakkelijkste aan te toonen,
omdat Hard of Hart en Bert mansnamen zijn, bij
alle Germaansche volken bekend en in gebruik. Het
zijn wel Been volledige namen ; het zijn slechts halve
namen, ingekorte namen, zoogenoemde naamstammen,
of anders gezegd, vleivormen van volkomene namen.
Hard en Bert (Bercht, Brecht) maken deel uit van
vele volledige namen ; bij voorbeeld van Hartman,
Harter (nog heden bij de Friesen in gebruik), van
Hardewyn (Hardouin), Hartwig, Gerhard (Gerard,
Geraert, Geert), Folkhart (Volkert, Fulkaert), enz. En
van Bertwyn (Berchtwin, Bertin), Benoit' (Brechtwulf),
Berthold (Bertout), Albert (Adelbrecht), Herbert, en
vele dergelijken. Bij honderden zijn de schoone Harden Bert-namen bij onze voorvaderen te vinden.
Haarlem.
JOHAN WINKLER.

(Wordt voortge'et.)

DE WERKSTAKING.
(Uit het Gentsche volksleven.)

I.
reeds is de avond gevallen ; de maan zit
achter zware wolken en pikdonker is het, waar
de gaslantaarns hun roodachtig licht niet verspreiden.
Negen ure slaat het op het Belfort, en Gent,
gewoonlijk op dit uur min of meer doodsch, als in slaap
verzonken, is nu in voile beweging en drukte : eene
vreugdedolle menigte stroomt over markten en pleinen;
woeste kreten en gezang versmelten tot een zonderling
geraas, een gebruis dat boven de huizen in de lucht
blijft voortbrommen.
't Is vastenavond.
Slaan wij even eenen vluchtigen blik ginds in die
danszaal, waar het alles heensnelt oud en jong, getrouwd
en ongetrouwd. Men dringt en stoot, men schreeuwt
en zingt ; 't is een woelen en krioelen dat hooren en
zien vergaan. Nu zwijgt de muziek, maar straks zal het
orkest losdonderen en dan zal die opeengepakte menigte
met oogverbijsterende snelheid dooreen slingeren, totdat
het zweet van de voorhoofden lekt, tot de adem uit, de
keel is.
Op meestal die aangezichten staat de onbeschoftbeid
geprent en in die Wilde oogen gloeit de drift.... toch
komen er, helaas, zooveel onschuldige, onbevlekte harten
ANG
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in die belle binnen, om eens eene enkele teug mee te
drinken aan den beker van 't genot, — kiem van latere
onheilen.
Bij den ingang staan twee meisjes van rand de twintig
jaar; hare nederige kleeding laat zien dat zij tot de werkersklasse behooren, maar op haar open en welgevormd
gelaat, ligt de stempel van deugd en eenvoud ; twee jeugdige
bloemen, die pas ontloken, reeds de verpeste lucht van het
bederf inademen.
Beiden zijn schoon Zij hebben gitzwart haar en
schitterende oogen, waarin levenslust en reine vreugde
fonkelen, bijna dezelfde wezenstrekken, denzelfden glimlach om de kersroode en fijne lippen en men zou
haast denken dat het gezusters zijn, indien de grondvormen van haar aangezichi den familietrek met ontkenden.
Het is bier uwe plaats niet, Anna en Maria, terwij1 uwe ouders gewis vol onrust en kommer op u
wachten.
De innerlijke stem 0 geweten » genoemd, zegt
haar dat ook, maar machtiger dan het plichtgevoel is
de aantrekkingskracht tot het vermaak ; het is de eerste
maal dat zij den voet in eene danszaal zetten en hun
hart popelt van verlangen, om mee te warrelen in den
juichenden kring.
De dans is ten einde en schielijk herinnert Maria aan
hare vriendin dat het tijd is om huiswaarts te keeren.
t Nog niet » is het achtelooze antwoord en Anna
dringt eenige stappen verder in de zaal, tot bij een
paar buurjongens, die haar onmiddelijk meesleepen ten
dans.
Willen of niet, _nu moeten zij meedraaien, en och,
alles schemert en draait ook zoo zonderling vOOr haar
gezicht; genieten, de eerste maal genieten is zoo zoet
en de blijdschap en het geluk stralen uit hunne blikken.
Anna, Maria, vergeet het niet, het genot is een
schimmebeeld dat alti.jd aan onze uitgestrekte hand ontsnapt, en vaak niets nalaat dan bittere smart en berouw.
Vlucht, meisjes, ontvlucht lien dampkring.
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II.
In het eenig benedenkamerke eener kleine werkmanswoning, die in het « Nieuwpoortje » (i) stond,
zat op eenen zondag avond eene bejaarde vrouw met
ongeduld op hare dochter te wachten.
De blikken lamp, waarvan de half bruin gebrande
papieren kap langs eenen kant opgeheven stond, om
den wijzer van het ouderwetsch uurwerk aan den muur
te kunnen gadeslaan, wierp haren geelrossen schijn op.
het gelaat der bekommerde moeder, die dan weer beweegloos op de verwijderde geruchten bleef luisteren, en
dan weer bittere woorden bij haar eigen mompelde of
eenen diepen zucht slaakte.
Katrien was vijf en vijftig jaar en nog eene flinke
vrouw, al hadden tegenspoed en ramp hun diep en
merkbaar spoor op haar wezen nagelaten en hare haren
vroegtijdig vergrijsd. Sedert lang was zij weduwe en
hare Maria was nog een klein kind dat pas loopen
kon,' toes haar man, die metser was, bij een bouwwerk verongelukte. Die slag was hard, maar zij mocht
den moed niet laten zinken, want zij was niet alleen
in de wereld en moest arbeiden voor de kleine weeze.
Vroeger had zij bij rijke lieden gediend en daar
wat leeren naaien, hetgeen haar nu zeer goed te pas
kwam, en zij plaatste dus voor het venster van haar
winkeltje, tusschen • de tentoongestelde peren, appels,
noten, kraakamandels en suikerstokken, een vierkant
kartonnen kaartje, waarop men las : « Hier maakt
en verstelt men allerlei kleeren. D
Zoo was de weduwe er toe gekomen om hare
Maria groot te brengen en zelf aan den kost te geraken en hoewel zij nog geene weelde had gekend en
altijd had moeten worstelen om de twee einden van
het jaar aaneen te knoopen, toch was zij tevreden in
den stand, waarin God haar had gesteld.
(i) Officièele naam : Oliestraatje.
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Neen, rijk was ze niet, dat zag men aan al wat haar
omringde : de purperige gelapte bedgordijnen, de geblutste
en doorgebogen stoofbuis, de zuivere, maar dood gewasschen en verkleurde kleeren die zij droeg, de versleten
kast en stoelen en het geschonden of gescheurd keakengerief dat op een breed bord nevens de schouwpijp
in goede orde gerangschikt stond; alles getuigde van
zorgvuldige spaarzaamheid, maar tevens van eenige bekrompenheid en bijna van gebrek.
Toen Maria veertien jaar oud was, had zij haar naar
de fabriek gezonden en hoewel het in die groote werkhuizen, — waar allerlei karakters, goede en slechte, maar
meer slechte dan goede, als het ware opeengepakt zijn
— dikwijls voor de deugd der kinderen gevaarlijk is, toch
was het meisje braaf en eerlijk gebleven. Zes jaren waren
zoo voorbij gegaan en Katrien was rijk en gelukkig geweest
in hare armoede : toen echter was er een droevig oogenblik gekomen, want sedert hare dochter in de danszaal,
op vastenavond, met Gust Zorgelooze, een fabriekwerker
uit de buurt had kennis gemaakt, was zij van den goeden
weg afgedwaald en dat pijnde diep de arme vrouw.
Daaraan dacht zij nu met droefheid en onwillens
welde in hare doffe oogen een traan en met meer onrust
nog volgde zij den wijzer van het uurwerk, die geen
oogenblik stil stond.
Langzaam sloeg de oude klok elf ure, dan half twaalf
en eindelijk werd het middernacht.
Verontwaardiging en angst folterden beurtelings het
hart der wachtende moeder, en zoo verliep nogmaals
ruim een kwart uurs ; toen hoorde zij eenige jonge lieden
onder vroolijk lachen en praten ,de stege inkomen en vO6r
de deur van haar huisje stilhouden.
Zij erkende ze aan hunne stemmen ; het waren Anna
het buurmeisje met haren vrijer Jef, en Gust en Maria, die
waarschijnlijk al te zamen van het bal terugkeerden.
g Er brands alweder licht ; moeder zal nog eens
opgebleven zijn om mij te beknorren » sprak de laatste,
met ontevredenheid, terwi.j1 zij afscheid namen.
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« Bah! » sprak Gust met eenen spotlach, « daaraan
stoort gij u al weinig, want het is toch de eerste maal
niet dat gij op dit uur zijt sla pen gegaan. »
« Neen, er mij aan storen doe ik niet, het is waar,
ik laat haar praten, dat vliegt mijn een oor in en mijn
ander uit, maar ik heb toch liever dat zij ligt te ronken
in haar bed, dan dat ik de eeuwig lange sermoenen naar
het hoofd krijg, waarvan zij niet vermoeid schijnt. »
Dat was zoo ijskoud en spotachtig gezegd dat het Katrien
als een mes door het hart ging; zie dat was nu het kind
dat ze met zorgen en werken, met het brood uit haren
eigen mond te sparen, had grootgebracht, dat was nu
het loon voor al die moederlijke teederheid.
Het afscheidspraatje duurde niet lang daarbuiten en
na een oogenblik geheimzinnig fluisteren werd een sleutel
in het sleutelgat gestoken en rondgedraaid en de jonge
fabriekwerkster trad het kamertje in.
Toen zij hare moeder bij de tafel zag zitten,
kwam het misnoegen haar voorhoofd samenrimpelen
en met verbittering in de stem sprak zij
% Waarom zoolang opblijven, terwijl gij wist dat
ik toch komen zou ? »
« Zoo ! D antwoordde Katrien met gramschap,
t gij vraagt mij dan nog waarom ik opblijf. Van
waar komt gij nu? weerom uit het danskot, dat ongeluk
van de huishoudens, die helle, waar al wat slecht is
samenkomt... Welnu, ik zeg het en gij zult het zien;
den eersten keer dat gij zoo laat nog weg blijft, moet
gij binst den nacht niet meer terugkeeren, want ik
kruip in mijn bed en sluit de deur vast. »
« Kom, kom, waarom al dat beslag maken? ge
weet wel moeder dat men zich moet vermaken als men
jong is ; eens dat ik, met Gust zal getrouwd zijn zal
dat niet meer gaan, dan zullen wij ook moeten werken
en schrafelen voor ons brood gelijk anderen, maar
zoolang men jong is kan het niet zoo nauw gepast zijn. »
« Ongelukkige, gij spreekt van trouwen ; als gij
dat lichtzinnig durft aangaan, voorzeg ik u dat wel-
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haast twist en tweedracht in uw huis zullen heerschen. Gust heeft van jongsaf niet gedeugd en als
gij, zijne toekomstige vrouw, hem door uw goed voorbeeld niet op den rechten weg kunt brengen, hoe zal
het dan gaan?... Misschien goed het eerste jaar, maar
daarna, als er kinderen komen, zal uw man het zich
berouwen dat hij dien stap heeft gedaan, hij zal beginrwn
drinkers en dan hebt gij het einde uwer rampen nog
niet gezien. P
Het meisje bleef nadenkend op de woorden barer
moeder luisteren, die blijkbaar diepen indruk op haar
gemoed maakten en dan sprak zij na eene lange poos
stilzwijgens :
(4 Ik ontken niet dat gij gedeeltelijk misschien gelijk
hebt; maar kan ik aan Gust gaan zeggen : Kom,
jongen, wij zullen van nu of aan beginnen sparen en
zorgen, geene vermaken meer bijwonen, juist gelik
menschen die het leven moe zijn? Hij zou mij vierkant
uitlachen. »
« 't Is daar het groote ongeluk; voor het huwelijk
is alles vreugde en pleizier en nadien niets meer van
dat alles, niets dan teleurstelling en moedeloosheid, en
zoo zal het in uw huishouden wezen, als gij zonder
overleg en met lichtzinnig hart aan trouwen denken
.
wilt. »

« 0, neen, moeder, zoo erg toch zal het niet
gaan. Gust is zoo slecht niet als gij meent en ik zie
genoeg dat hij zich flood zou werken om mij gelukkig
te makes. »
« Dat zult gij later beter ondervinden dan nu en
ik wensch dat het zoo zij, maar daar is niets goeds
van te verwachten. »
De gramschap was over, het moederhart kwam
met al zijne heilige gevoelens van zorg en liefde voor
het kind weer boven en Katrien voelde bij dat treurig
vooruitzicht der toekomst hare oogen vochtig worden.
Zij overmeesterde evenwel" die aandoening en rechtstaande om zich ter rust te begeven, sprak ze met
Joffe stem :
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« Maria bid, bid opdat God u dien grooten gap
op eene goede wijze zou laten doen. »
Maria ant woordde niet, maar toch bleef ze niet
onverschillig aan hetgeen hare moeder haar had gezegd.
De twee vrouwen maakten zich gereed om slapen
tegaan ; twee paar vingers werden beurtelings in het
wit steenen wijwatervatje gestoken, het licht werd uitgedraaid en het kraken van het bed, in 't donker, dat
spookachtig werd afgewisseld door de nog opwalmende
vlam der lamp, duidde aan dat beiden vveldra onder de
katoenen dekens zouden neergevleid liggen.
Katrien bad nog een paar weesgegroeten, maar
vveldra sloot zij door vermoeidheid overmand de oogleden dicht.
Het meisje evenwel kon niet slapen ; de sornbere
-toe Lomst die hare moeder haar had voorspeld rees als
eun akelig tooneel uit de duisternis voor haar gezicht
op ; zij keerde en draaide op haar leger, loosde sours
eenen zucht of luisterde naar een onduidelijk straatrumoer, of naar het eentoonig tikken der huishorloge.
Zij wilde bidden, maar waarschijnlijk wijdde zij
daaraan Beene genoegzame aandacht, want het ging niet
en telkens ze eenen « Onze Vdder D begon, scheen het
als tuitte in hare ooren de vroolijke muziek der dans-

zaal en zwierende en trippelende menschengedaanten
bewogen zich voor hare ontroerde verbeelding.

't Was op eenen woensdag der maand Juni, 1855,
dat Gust en Maria man en vrouw zouden worden.
Dien dag was het schoon en helder weer ; 's morgens vroeg had een dikke nevel in de lucht gehangen,
maar nu glansde de zon aan den blauwen hemel en
scheen met genoegen de nijverige bedrijvigheid na te
gaan van de honderd duizend mieren, in het groote
nest dat « Gent » beet.
Maar zagen onze jonge lieden iets van al wat hen
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,omringde, terwijl zij met kloppend hart en met eenen
glimlach van zalige ontroering op het gelaat zonder
spreken nevens elkander gingen en gevolgd van ouders
en getuigen hunne schreden naar St. Jacobskerk richtten ? Neen, ze zagen niets dan de in zalige ontroering
opgetimmerde luchtkasteelen, die hen in de toekomst
verbeidden, zij- zagen niets, en toch scheen het hun toe
dat de stall in feestgewaad was, dat al wie hen voorbijging hen vriendelijk toelachte en welkom op de nieuwe
levensbaan tegenriep : het scheen hun dat de vogels op
den boord der dakgoten hun tjilpend lied als een jubelkoor aanhieven, dat de klokken van het Belfort over
hun geluk alleen klingelden en zongen en juichten.
0, die oogenblikken wanneer de kerk twee wezens
met hare heilige, onverbreekbare banden als tot den
,enkel wezen samensnoert, zijn zoo zoet, maar te spoedig,
veel te spoedig zijn zij dikwijls vervlogen om de plaats
in te ruimen aan ramp en smart.
En toch, schoon later het hart door tegenspoed of
.ellende tot- bloedens toe gezweept worth, schoon de
g eluksdr oomen als mistwolken worden weggevaagd, toch
blijft de herinnering aan die stonden het geheugen streelen;
de jaren vervormen, vernietigen sours het karakter, maar
het aandenken van den trouwdag blijft steeds versch,
izoowel bij den ten grave gebukten grijsaard als bij den
krachtvollen man.
Bruid en bruidegom zijn volgens hunnen stand in
tenvoudige zwarte kleeren tamelijk netjes opgeschikt, maar
hun schoonste sieraad is de vreugde, de diepgevoelde
blijdschap die op hun gelaat te lezen is, die in hunne
oogen blinks.
Gust is een opgeschoten jongeling van rond de zes
en twintig jaar, met regelmatige bleeke wezenstrekken,
waar de stempel Bier vroegtijdige afgematheid op gedrukt
staat, waarvan te jeugdige arbeid in de fabriek en te weinig
lichaamsbeweging in vrije lucht de oorzaak zijn — iets dat
langzamerhand het eenmaal kloeke weversgeslacht zal
verzwakken, en al de takken der samenleving krenken en
,doen verkwijnen.
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De losheid in gang en manieren en de schikking der'
blondrosse haren en van den zwaren knevel duiden in
hem den man aan die onbekommerd en met zelfvertrouwen
het leven ingaat, die krachtig aan de tegenslagen het hoofd
zal weven te hieden.
Overigens is zijn karakter niet grondig slecht ;. soms
is hij lichtzinnig en brutaal, maar zulks ligt aan zijne
opvoeding, meer dan aan zijne natuurlijke inborst ; nooit
heeft hij eene andere leerschool gehad dan het trekken
aan den mosselwagen zijner oude tante, bij welke hii
inwoont, en later het draadjes knoopen en het weven op
de fa briek.
Vroeger liet hij soms zijn werk des maandags staan,
om zich eens stapelzat te drinken, maar sedert hij met
Maria kennis heeft, gebeurt zulks nooit meer ; lichtzinnig
is hij voorzeker nog, maar de genegenheid tot Naar heeft
evenwel van hem een gansch ander mensch gemaakt.
Nu nadert het gewichtig uur op hetwelk beiden vow'
Gods oog het heilig verbond zullen sluiten dat de dood
alleen slechts machtig is te verbreken.
Zij knielen nevens elkander, onder de spitsbogige
gewelven, waaronder reeds ontelbare geslachten hebben
neergeknield, om even als zij, den . zegen des priesters
over hunne vereeniging te komen afsmeeken.
Maria wil bidden, doch, schielijk herinnei t zij zich
de droeve en akelige voorspelling barer moeder; zou het
waar zijn, dat uit hun huisgezin vrede en geluk verbannen
zullen vvezen?
Steeds tracht ze die gedachte te verjagen, maar
telkens keert ze weer, want nu reeds gevoelt zij hoe
onbezonnen en zonder overleg zij het huwelijksbootje
gaan instappen. Nu is de oppervlakte van den stroom,
waarop zij zich wages, effen en glad; maar wie weet
of straks aan het kalme uitspansel geene stormwolken
zullen opdagen, om het stille water tot schuimende,
dolle golven op te zweepen en het brooze vaartuig
tegen de rotsige klippen des levens tot een misvormd
wrak te gaan verbrijzelen.
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Gust integendeel denkt aan dat alles niet , h i j trouwt
zonder eene enkele maal te overwegen wat trouwen
is; hij ziet zijne Maria gaarn en voor hem hoeft een
fabriekwerker geene verdere bekommernis te hebben.
Armoede is van jongs of zijn deel geweest en het
is hem bijna teenemaal onverschillig, wat de toekomst
hem aanbrengen zal; hij wil zijne kinderen opvoeden
zooals hij zelf is opgevoed en evenals hij zullen zij
werkslaven wezen.
Waarom, o volksklasse, geeft gij u zoo blindelings
over aan. het lot, terwijl de meer begoede wikt en
weegt vooraleer eenen stap te doen, en de rijke zelfs
tegen wil en dank zich offert aan den vloekbaren afgod
a het geld ) die de meest verschillende karakters samenkoppelt ?
Twee bronnen van ongeluk voor de samenleving
te weinig en te veel berekening bij die hoofdgebeurtenis in 's menschen bestaan.
Lang hebben bruid en bruidegom in spanning gewacht,
de minuten hebben hun urea geschenen, maar straks
zal de priester een einde stellen aan hun ongeduld.
Gust, Maria, thans is een nieuw leven met andere
plichten en andere vooruitzichten voor u aangebroken ;
wat zal het wezen in uw huis, een hemel van vrede
en geluk, of eene hel van oneenigheid en ellende?
(Wordt voortgeTet.)

EMIEL DE BEUL.
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ALLE LICHT KOMT VAN OMHOOG! .
Aan den jongen kunstschilder,
ERNST WANTED

de lentelust van 't leven
drijft zoo menig naar de dreven,
daar men dertel deunt en danst,
hand in hand, met hupsche groeten,
licht van zin en licht van voeten,
't hoofd met blij gebloemte omkranst.

CH !

Door de dichte looverdaken,
komt er, neen, geen zonne ooit blaken,
die hun blankheid bruine brand';
ach ! en nooit uit 's hemels bogen
boort een lichtstraal door de logen,
die hun blik en brein omspant.
Schande schijnt hun werk en lijden;
dwaasheid, drift en lust bestrijden;
leugen, wet en wil van God;
en ze roepen : « Brengt ons rozen!
Hupt en stoeit in eindloos koozen!
Een en al is zingenot ! »
Vuil en valsch is 't wat de zinnen,
zonder zucht naar hooger, minnen
en genieten, zij alleen :
dieren zijn we niet geboren,
wij zijn menschen uitverkoren,
zin en ziel, to zamen een.
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Dienen moet de zin, en buigen;
door den zin, de ziel getuigen
dat ze een' Meester kent en mint;
dat ze werken wil en zwoegen,
dat ze, alleen in Gods genoegen,
heur genot en zegen vindt;
dat ze, dankbaar om Gods gaven,
geene en gaat in 't slijk begraven,
maar doet woekren al voor 't goed;
dat ze goud of kunst of kunde,
die de Heer te leen heur gunde,
wederbrengt aan 's Heeren voet.

Heil u, jongling, die gewerkt hebt,
die in God uw kracht gesterkt hebt,
en om God in 't werk verblijdt!
Heil u, kunstnaar, koen te moede,
die, om de eer van 't Ware en 't Goede,
in den dienst van 't Schoone strijdt!
Heil u, jong bekroonde schilder :
bruinde 't voorhoofd, des te milder
glanst het lauwergroen er rond!
Heil u : Gods gezochten zegen
vindt ge voorts op al de wegen,
waar uw kunst Zijn Naam verkondt.
Laat het 'hert van vreugde zwellen,
't jonge bloed zijn' loop versnellen,
't leven tintlen uit uwe oog.
Op! en volg uws Heeren wenken!
Op ! en blijf uw spreuk gedenken :
( Alle licht komt van omhoog!

>>
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Ja, ' en opwaarts wil het trekken
alles wat zijn warmte wekken,
wat zijn kleur omkleeden mag;
opwaarts, weder naar de zonne,
weer naar God, der schoonheid Bronne,
't Licht in onbewolkten dag!
Valle en wentle, muil half open,
de echel, dik en dwaas gezopen
aan den blond gezwollen aar ,
dal en diepten vlug ontvarend,
stijgt, en zit, ter zonne starend,
op den bergtop de adelaar.
Kunstnaar, stijg, en op uw vlerken
voer ons mede naar de perken,
waar de Christen Kunst in bloeit
voer ons mede, troost ons ooge
met een lichtstraal uit den hooge,
die voor God ons liefde ontgloeit!
EUG. DE LEPELEER.

Te Sint-Niklaas, oji S. Lucia's dag, 1893.
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MUZIEKANTEN IN DE NATUUR.

N eene

der laatste afleveringen van het Belfort hebben wij eenige
woorden gezegd, over de taal der nachtegalen, en over de pogingen, door geleerde werkers en denkers aangewend, om die taal
in woorden over te brengen.
Een punt was er nog dat wij niet hadden aangeraakt, namelijk :
Bestaat er mogelijkheid om de nachtegalen te leeren praten ?
Plinius verhaalt dat de kin Jaen van keizer Claudius zich vermaakten met sjbrekende nachtegalen, doch, wij kunnen, tot staving van
die woorden, ons alleen op de eerlijkheid van den schrijver beroepen.
Wat er van zij, de vele proeven die aangewend werden om de
nachtegalen iets van onze menschentaal te leeren napraten, zijn telkenmale mislukt.
Misschien zijn de nachtegalpn ook zoo slim niet meer, als ten
tijde van Plinius.

Wij zullen thans eenige sporten lager dalen op de ladder der
geschapene wezens, en eens luisteren wat er verteld wordt.... door de
kerfdiertj es .
Glimlach niet te vroeg, vriend lezer... Langen tijd bestond er in
Ryn-Pruisen, eene vereeniging van geleerde mannen, die haren zetel
had te Bohn, en waar Dr Langlois, een man van naam, aan het hoofd.
stond.
De congressen van die vereeniging werden telkenmale met belangstelling gevolgd in de geleerde weield, en een Belgische schrijver,
Andre Van Hasselt, heeft daar zelfs de stof gevonden voor meer dan
eene kruimige bijdrage.
Van de hand van Dr Langlois, verscheen er destijds eene geheele
studie, over de muziek der kerfdieren.
Volgens dien geleerde, onderscheidt men bij de kertdiertjes, drie
soorten van klanken : namelijk het eenvoudig gegons, den toon, en de
stem.

Dr Langlois noemt Stein het gerucht voortgebracht door het
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ademhaliugsorgaan en een ander lichaamsdeel ermee in betrekking staande, juist gelijk btj den mensch de stem wordt gevormd door delonger en de strotspleet.
De toon wordt voortgebracht door het tegenelkander wrijven van
verschillende uitwendige lichaamsdeelen, en wanneer er door die wrijving
een gerucht ontstaat dat hoegenaamd niet kan 't huisgebracht worden
in de muziekale weteld, heet dat c Gegons .
Op den eersten rang, onder de kleine muziekanten, komt de honigbij.
Een geoefend oor kan gemakkelijk, in den korf, de tenors van de
basstemrnen onderscheiden, en Karl Butler, die zich vOOr D r Langlois,met het vraagstue beLighield, vetzekert dat hij eens, luisterende aan
eenen biekorf, duidelijk hoorde hoe een gedeelte van den zwerm de
toelating vroeg om naar een ander oord te vertrekken, waarin de
koningin, knorrend en als met tegenzin, toestemde. Gij lacht al! Goed,
dat staat u natuurlijk vrij; -maar vergeet niet intusschen, dat de aan-haler van die bijentaal, eenen grooten naam droeg in de geleerde
wereld.
De bijen hebben dus wel degelijk eene stem, evenals de meikevers, en trouwens, al de tweevleugelige insekten. In de luchtpijp, zich
bevindende in hunne borstkas, is een klein vlies gespannen, dat zij.
doen trillen, wanneer hunne ademhaling,spoozen snel op elkander vol-gen. Dit is ook het ceval met de vliegen ; echter, daar bij deze laatste
de borstorganen en dus het stemvhes ook, zoo klein zijn, moeten zij,
om een gerucht te kunnen voortbrengen, zoo snel ademhalen dat men
hun geluid haast niet meer als stem kan aannemen.
Doch, bij het gemis aan eene goede stem, beschikken zij overeenen muziekalen toon, voortgebracht door het wrijven van hunnevleugels.
Ook de vlinders brengen door die beweging een gerucht voort,
maar zoo stil, zoo nauw hoorbaar, dat men het nergens kan rang-schikken, noch als toon, noch als stem, zelfs niet als gegons.
Overi g ens, dit is het geval met bijna al de snelvleugeligen.
De sprinkhaan, de eigentlijke veldsprinkhaan brengt eenen toon voort.
Dat lieve diertje heeft de binnenzijde van zijne pooten bezet met
ongeveer go tot Ioo kleine en scherpe tanden, en het gebruikt ze, alsde strijkstok eener viool, om er heen en weer mee te wrijven op depuntige deelen zijner bovenvleugels. Hierdoor ontstaat eenen korten,
scherpen toon, dien men ook lean hooren btj de kelderkrekel, waar hij,
door eene bijna gelijke beweging, wordt voortgebracht. Alleen de woud.
krekel maakt hierop uitzondering : deze draagt, onder aan den rechter-bovenvleugel een kleinen trommel, onder aan den linkerbovenvleugely
een getand vliesje, en wanneer de nederige muziekant lust heeft om
aan den eenen of andeten goeden vriend, eene serenade te breng,:n, slaathij eenvoudig de trommel.
Deze eigenschap is bij sprinkhanen enz. echter uitsluitelijk het
aandeel van het mannelijk geslacht... de wijfjes zwijgen altijd, omdat
bij hun het speeltuig niet aanwezig is.
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De lijkkevers — ook wel doodgravers — dragen op den rechterpoot een scherpgetand vlies, en brengen eenen toon voort door er mee
te wrijven tegen hunne ondervleugels.
Onder de kleine kerfdiertjes, zijn de schildvleugeligen als muziekanten het best bedeeld : zij beschikken over eene welluidende stem, en
brengen meteenen eenen toon voort, door de buitenzijden van hunne
borstkas, gedurig been en weer te schrobben op de onderste boorden
van bet harnas of schild, waarin de Almachtige hunne fijne lidmaten,
heeft geboigen.

Ziehier nu hoe Dr Langlois, de uitslagen van zijne opmerkingen
meedeelde :
« In de stem van de groote vlieg --- ook wel bomme of born, in
sommige streken van Vlaanderen --- onderscheidt men opvolgentlijk
de volgende noten : mi, re, re'didze, utdieze, si en sibemol ; het gegons
harer vleugelen is mi of fa. De gewone vlieg geeft de noten si, mi,
en hare vleugelen geven de noot sol; de klankladder der honingbij,
geeft de noten la, si en ut, en hare vleugelen, soldiêze en la; de
mosbij, de noot si, enz. enz. »
Wij geven deze laatste muziekale opmerkingen van den geleerden man,
ook aangehaald door Van Hasselt, voor wat ze waard zijn, aan degenen
die er lust en tijd voor hebben, de zorg overlatende te onderzoeken
en na te gaan, wat er waar of onwaar is in die beweringen van den
geleerden opmerker.

't Is tijd dat wij deze studio eindigen. Menigeen toch, zal misschien al gedacht hebben : « Maar, hoe is het toch mogelijk dat
iemand zoo dom kunne zijn te onderzoeken wat krekels en sprinkhanen weten te vertellen ? )
Die onderbreking ware voorbarig en misplaatst.
Alles in de natuur, alles wat tot het geschapene behoort, van of
den adelaar die hoog in de wolken zweeft tot het kleine gevleugelde
kerfdiertje, dat als een zonnestip van bloem tot bloeme danst, is onze
aandacht en het onderzoek der wetenschap waardig.
Niemand maakte zich zelf; alles, in den tempel der natuur, komt
en ontvangt leven uit de hand van God ; de redelooze wezens die
onder, om en boven den mensch leven, zijn dus, elk in zijn eigen
aard, een deel van het meesterstuk der schepping, en het oog
van den Vader in den hemel rust misschien met zoovel liefde niet
op het edele dier dat wij liefkozen en bewonderen, als wel op de
kleine raps die wij, minachtend, vertrappen onder onze voeten ; omdat
deze sterk is en beschermd, gene zwak en verlaten.
Overigens, geheel de natuur zingt onophoudend de hymne van
liefde en erkentenis aan den Schepper; onophoudend, want de geheim-
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zinnige geruchten die wij 's nachts meenen to hooren, zijn antlers
niets dan de stemmen en toners van duizenderlei verdoken zangers ;
en verhaalt Von Humboldt niet, dat hij 's nachts in de bosschen der
Nieuwe Wereld bijna nooit een oog kon toeluiken, omdat er uit den
schoot van het woud, gedurig een concerto opsteeg van huilende en
dreigende, of zacht streelende steinmen?
Welnu, in lien lofzang, den Schepper ter eere, heeft elk muziekant, elk zanger, hoe nederig en vergeten ook, zijn aandeel en dus
zijne waarde. Dat erkennen, onderzoeken en bewonderen, is God loven
en danken in het grootsche gewrocht zijner handen, en geene hulde
kan gevoeliger zijn voor den Maker, dan zich bewonderd en gezegend
te zien in zijn maaksel.
Zoo brengt alles in de natuur er het zijne toe bij, om den
denkenden mensch te doers opklimmen tot zijne bestemming, tot God.
Ja, geloofd en gedankt zij den Schepper in de heerlijke melodien,
vloeiend uit den gorgel van den nachtegaal !
Geloofd en gedankt zij den Schepper, in het gegons der nederige
kerfdiertjes, in den vleugelslag der vlinders, in den scherpen kreet
der krekels!
Geloofd en gedankt zij den Schepper in alles wat Hij voor den
mensch uit het niet riep; 'in alles wat, in de natuur en in den
hemel, de goddelijke goedheid van Zijn hart en de heerlijkheid van
zijnen heiligen naam verkondigt.
ALLEENE.

Lokeren.
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KUNST EN LETTEREN.
Guido Gezelle. — L. SCHARPE, onze medewerker schreef in
_Biekorf van October een verslag over het Congres van Arnhem.
Daaiin lazen wij • « Terwijl de beer BRANS uit Brussel daar op
hevige wijze stond uit te vallen tegen de jonge richting in de letteren,
tegen de zuidernisten, en terwijl daarna POL DE MONT de modernisten
met kracht en overtuiging verdedigde, zat ik te luisteren met verstrooiden
geest, en weet ge waaraan ik dacbt? Aan de stomme verbazing van
de jonge modernis'en uit Holland, moesten ze eens eenige dier heerlijke,
en soms zoo vreemde verzen te lezen krijgen, van onzen ouden modernist, van GUIDO GEZELLE. »
Pol de Mont. — Lees vier keurige stukjes in welluidende
verzen, van heel eigenaardige ingeving, in de Flaamsche School
bl. 156. 't Zijn Liederen zonder gedachten van POL DE MONT.
Tennyson. — De Nederl. Spectator van 28 Oct. wijdt eene
belangwekkende studie aan TENNYSON : c Bij hem niet de onstuimige
drang van SWINBURNE, wiens regels voortsteigeren met driftige vaart,
maar evenmin het vaak banaal-zoetelijke van een Lowrs MORRIS.
TENNYSON is de schepper van het plechtige, kalm voortschrijdende
vers, de dichter vol ingehouden passie en klassieke sereniteit, sprekend
,zoowel tot de menigte als tot de kunstenaars, the people's poet and
_the poets'poet. En toch bij al die kalmte en rustige harmonie, weet
bij te roeren door de diepe, wonderlijke kracht van zijn gevoel. »
Goethe. — De GOETHE-Gesellschaft te Weimar zond Karen
lezen hare jaarlijksche gave. Ditmaal de Xenien, door GOETHE en
SCHILLER uitgezonden, als « Fuchse mit brennenden Schwdnzen die
-reife papierene Saat der Philister zu verderben. »
C. Meunier. r-- Te lezen in het Magasin Litteraire eene
belangwekkende studie over CONSTANTIN MEUNIER : a I-Iij is onze
MILLET, ook wel een weinig onze lsRAELs. »
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Nicolaas Beets. — De dichter NICOLAAS BEETS, die op 13
September zijn 7g" verjaardag mocht vierEn, ontving bij die gelegenheid
het handschrift der volledige hoogduitsche vertaling van HILDEBRAND'S
Camera Obscura, van de hand van mevrouw LINA SCHNEIDER, aan
wier begaafde pen de Nederlandsche letterkunde reeds zoo veel
verplicht is (N. Museum.)
Oude Schoonheidsleer. — De schoonheidsleer is een vraagstuk
dat tot het einde der wereld alle denkers zal kwellen. Wij lazen met
veel voldoening in de Verslagen der Kon. Vlaamsche Academie de
belangwekkende studie van H. SERMON over R. VERSTEGEN. - een
Engelschman der zestiende eeuw die vlaamsch schreef — en in
' t overzicht van zijn leven en zijne talrijke werken het volgend uittreksel
over de schilderkunst :
De schilder is de secretaris van de imaginatie en een eeuwig
wonder van blind geworden menschen.
Hij is meer als de simme van onzen lieven Heer, want hij zoekt
hem alle zijne zienlijke werken na te maken.
Hij is een schepper van hemel en g arde en alle stilstaande
creaturen, en doet ook groote mirakelen, al en wordt hij voor geen
sant gehouden, want hij maakt rook zonder vier, en vier zonder hitte,
schildert de flood naar het leven.
en
Al zijn scientie is maar behagelijke bedriegerij, en zijn bedrog is
zoo wonderlijk, dat hij degene bedriegt die wel konnen zien, beter
dan degene die steek blind zijn.
In zijne bedriegerij is hij nochtans zoo gelukkig, dat hoe meer
hij de menschen bedriegen kan, hoe meer dat zij hem loven en prijzen
en zoeken van hem hedrogen te worden. Ja, al is dat zij wel
weten dat alles dat hij hun toonen kan, is maar een deel koleuren
met penseelen nevens en onder malkander gestreken, nochtans doet
hij hun gelooven zonder dat hij hun oogen betoovert, dat ze alle de
dmgen van de wereld perfectelijk aanschouwen. »
Koster. — Bij den uitgever Misset te Doetinchem zal een groot
episch gedicht, Niobe, verschijnen, door dr EDW. B. KOSTER, van
Wien vroeger een bundel gedichten en verscheidene opstellen, in
tijdschriften verschenen, de aandacht trokken. (N. Museum.)
H. Haghebaert. — Lees het Winterlied , van H. HAGHEBAERT
in de Dietsche Warande '93 n o 6. Oorspronkelgke waarneming in
vloeiende verzen weet gegeven.
Hamlet. — Het laatste woord is verschenen over Hamlet. Dr
LONING heeft een paalsteen gesteld in de talrijke navorschingen over

ffamlet's ondoordringbaar karakter en het eindelijk uitgelegd in zijn
lijvig werk : Die Hamlet-Trag-Odie SHAKESPEARE'S (Cotta'schen Buch-,
haudlung Nachfolger Stuttgart.)
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Reinhold Fuchs. — In de 6 e aflev. der Dietsche Warande '93
leert ons POL DE MONT den Duitschen dichter REINHOLD FUCHS
kennen : « Minder oorspronkelijk misschien dan BARSCH, minder
vruchtbaar stellig dan ARENT schijnt de dichter van Strandgut, de
mede tot de jongeren behoorende REINHOLD FUCHS, tevens veelzijdiger
van inspiratie, dan de eerste, bezadigder van gevoel dan de tweede,
en rijper van vorm dan beiden.
Veropenbaart ARENT zich als uitsluitend, BAUCH als bijna uitsluitend lyrisch dichter, REINHOLD FUCHS weet tevens onze aandacht
te boeien door een zoo treffend opgezette als eenvoudig vertelde 'dyne,
zooals b. v. die roerende flerinnering can de Noordzee, waarin wij
jets van die innige gemoalelijkheid en dien kalmen verhaalt/ant waarderen, welke TENNYSON ' S Dora of .Henoch Arden tot zulke uitgelezen
rneesterstukjes stempelen.
Evenals ARENT schildert FUCHS gaarne lanischapjes en stadsgezichten... »
Oude Talen. — Wij tellen vele leeraars ender onze lezers.
Het zal hun aangenaam zijn te vernemen wat onze Noorderbioeders
schrijven over 't onderwijs der oude talen. « Oveligens zou ik de
behandeling der grammatica zoo weinig mogelijk met 't maken van
thema's willen laten gepaard gaan, maar gemakkelijke leesoefeningen
in 't Grieksch en Latijn behandelen en na de studie der vervoegingsleer
Grieksche werkwoordsvormen laten velklaren, eerst van de conjugation
afzonderlijk, dan van eenige te zamen en eindelijk vormen opgeven
van allerlei stammer/. Dan leert de leerling behoorlijk een vorm analyseeren en gevoelen, terwrj1 bij 't maken van thema's de vormen gewoonlijk
in de grammatica worden opgezocht en het repeteeren heel vaak in
een bat van buiten leeren ontaardt. Langzamerhand kan men bij de
behandeling der Grieksche werkwoo/ dsvormen de leerlingen zelven
door verandering van een of meer letters nieu we bestaanbare vormen
laten samenstellen, doch de analytische methode blijve de voornaamste,
want daar de jongelui gees stylisten behoeven te worden in 't Grieksch
en 't Latijn, doch alleen de schrijvers moeten leeren verklaren, is
't onnoodig hen te kwellen met de omgekeerde hersengymnastiek van
overbrenging der Nederlandsche vormen in een der oude talen. Daannee
kan voor de literatoren op de Universiteit begonnen worden. Door
besparing van tijd, die antlers aan thema maken besteedt wordt, kan
meer gedaan worden aan 't vertalen, waarbij dan ter loops op syntactische bijzonderheden kan gewezen worden, en zoo, gelijk ook de
beer MULLER wil, de grammaticale Dennis tot een minimum worden
herleid. M. r. is ook het overzetten van Nederlandsch in behoorlijk
Latijn veel te moeihjk voor een gymnasiast, en bijgevolg onnoodig, nu
hij Diet voor Latijnsch stylist behoeft te worden opgeleid. Door het
besteden van te veel tijd aan thema's wordt ook zeer dikwijls de zorg
voor eerie ordentelijke copia verborum, te verkrijgen door de groepeering van woorden volgens den stam, vergelijking met andere talen en
de synonimiek verwaarloosd. » (Nederl. Spectator).
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Vlaamsche Toondichters. — De Rubenscantate van PETER
BENOIT wordt te Berlijn en zijne kindercantate De wereld In te Parijs,

aangekondigd, terwijl ons uit Duitschland voortdurend geestdriftige maren
toekomen over uitvoeringen van TINEL's Franciscus. Na Berlijn en Leipzig
komt dit werk ook dezen winter nog in twee en twintig andere plaatsen
ten gehoore. (Pl. School.) — Lees over TINEL eene schoone bijdrage in
het Meg. litte'raire van is December : <, De Duittche oordeelkunde
aanschouwt in TINEL het vernuft door LISZT voorzegd, hetwelk het
oratorio van zijne ouderwetsche gedaanten zou ontrnaken, het menschehiker en schilderachtiger doen worden, er het di ama inbiengen en het tot
een modernen kunstvorm scheppen
Nederlandsche boekenkunde. — Even als de andere tijdschriften,
gaf het Nederlandsch Museum een 2 eestdritiig verslag van 't Nederlandsch
Congres te Arnhem. Daarin vonden wij de volgende lezenswaardige
bijzonderheden over Nederlandsche boeken in Noord en Zuid : Betere
kennismaking van de wederzijdsche letterkundige en wetenschappelijke
werken is niet alleen hoogst nuttig, maar streng noodzakehjk. MAURITS
SABBE wees er op hoe sommige literaire en wetenschappelijke boeken
uit het Noorden, jaren reeds na hunne verschijning, sores nog in
't Zuiden eene wezenhjke revelatie zijn. Omgekeerd zijn en blijven ook
de Nederlanders met de werken van verscheidene Vlamingen onbekend.
Toch wordt die toestand langzamerhand gunstiger. Belgische schripersvinden in Nederland een uitgever; Noord -Nederlandsche tijdschriften
dringen in 't Linden door; enkele Zuidnederlandsche bladen tellen in
't Noorden eenige inschrijvers...
Maar meer dan eens bleek en bkikt de moeihjkheid die de meeste
leeraars hebben urn een degehjk Noordnederlandsch handboek te...
ontdekken, daar hun het middel ontbreekt zich op de hoogte te
houden van wat aan gene zijde van den Moerdijk over hun vak
verschijnt. En, waar onwil of vermomde haat tegen ooze taal zich
verschuilt achter het : Er bestaan geen Nederlandsche werken eene
aartsdomme bewering, die toch ingang vindt! — ziet hij die 't beter
meent geen kans om die bekrompen uitspraak glansrijk te weerleggen
niet alleen, maar ook om een degelijk handboek in de schoolzaal te
brengen,
Er is dus wezenlijk behoefte aan eene algemeene Nederlandsche
bibliographie. »
Vlaamsche Opera. — Het Nederlandsch lyrisch tooneel van
Antwerpen heeft de reeks zijner voorstellingen geopend met de romantische opera De Vry'schutter van C. M. VON WEBER en Willem Tell
van SCHILLER, waaraan CARL REINECKE muziek toegevoegd heeft,
Ooispronkelijke werken komen ook aan de beurt. (V1. School.)
Ibsen. — Bij Kapteijn en C° te Hoorn verscheen het tooneelspel
van HENRIK IBSEN : De Steunpilaren det Maatschappij, vertaald door
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F. KAPTEIJN. Konsul Bernick wordt aanzien als een steunpilaar van
de maatschappij. In 't geheim nochtans leidt hij een leven van ontucht
en onrechtvaardigheid. Op 't einde, als ziine misdaden moeten veropenbaard worden, bekent hij zijn schandig leven, wil hij afstand doen van
zijn onrechtvaardig goed en een nieuw leven beginner).
Callimachus. — Men heeft fragmenten ontdekt van CALLIMACHU3' Hecale. Bij eene lijkpop werd eene tafel gevonden waarop aan

de eene zijde in vier kolommen de genoemde fragmenten voorkomen ;
aan de andere zijde staan verzen uit de Phenisse van EURIPIDES..
De ()ostenrijksche geleerden ZINGERLE, WEINBERGER, 1D 0 RMANN,
KRALL, WESSELEY en GOMPERZ hebben zich veel moeite gegeven
om den tekst van CALLimAcHus to ontcijferen en hun arbeid is door
laatstgenoemde uitgegeven. De tafel moet uit de vierde eeuw onzer
jaartelling afkomstig zijn. Het verloren gegane gedicht wordt vooi bet
meesterstuk van den dichter gehouden.
Jacob Cats. — RUDOLF ANSCHUTZ heeft een boekwerk geschreven over BOCCACIO 'S vertelling van de Valk, een onderwerp dat ook
behandeld werd door LOPE DE VEGA, in zijn blijspel : El Halcon
de Federico. De schrijver heeft onderzocht tot hoever dit onderwerp
in de wereldletterkunde bekend staat. A. L. STIEFEL, van Narenberg
doet opmerken dat vader CATS ook dit onderwerp behandeld heeft
en klaagt dat CATS in de boekenzaal van Nurenberg niet voorhanden
is. In hoeveel Belgische steden zou men zijde werken aantreffen?
Letterkundige berichten. — Verschenen
POTGIETER. Een Bundel Liederen en Gedichten. Prachtuitgaaf;
50 illustration van ROCHUSSEN. Haarlem, Tjeenk Willink; f 6,50.
VIRGINIE LOVELING. Een vonkje van Genie en andere Novellen.

Utrecht; H. Honig; f 3,25.
ANATOLE FRANCE. Les Opinions de M. Jerome Coignard. Parijs;
Calman Levy.
G. M. DREVES. Analecta hymnica medii cevi. Leipzig; Reisland , M. 8.
KIESEWETTER. Faust in der Geschichte and Tradition. Leipzig ;
Spohr; M. io.
LEENDERTZ. Het middelnederlansche leerdicht Rinclus. Leipzig ;
Fock.
J. MINOR. Neuhochdeutsche Metrik. Em Handbuch. Strassburg,
Tr-iibner; M: io.
S. MuLLER. Kortfattet Dansk Litteraturhistorie, Kopenhagen, Schua
bothe ; 8o O.
SUAREs. Les Pelerins d'Emmats ; tooneespel. Parijs; Vanier.
VOSMAER. Amazone, gelllustreeerd door ROCHUSSEN. 's Gravcnhage; Martinus Niihoff. f 9.
HELENE SWARTH. Kleine Schetsen. Amsterdam, Loman en Funk;
f 2,50 .
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POL DE MONT. Claribella. Utrecht; J. L. Beijei f 4.
BARBEY D ' AUREVILLY. Les EEuvres et les , ommes; Mêmoires

historiques et Littèraires. Parijs, Lemerre.
BERGER. Die Entwicklung van Schillers Aesthetik. Weimar, BOhlau ;
111. 4.
WETENSCHAPPEN.
Spaansche Voorgeschiedkunde. — L. SIRET beschrijft in de

Revue des Quest. Scientif. al de oudheidkundige ontdekkingen, die de
g , broeders SIRET in Spanje gedaan hebben. Hij deelt nauwkeurig de
vondsten mede, die hij aan ieder tijdvak heeft aangewezen. Wat ons
echter verwondert, 't is dat de geleerde schrijver nog meent dat SCEILIEMANN te Hissarhk Troja heeft teruggevonden.
Memlinc. — M. ALFRED RONSE schreef in de jaarboeken der

Societe d'Emulation van Brugge eene studie over de geb3orteplaats
van ME' ILINC. Uit zijn geleerd onderzoek blijkt het dat de kronijkSChilver ROMBOUDT DE DOPPERE niet zegt dat MEMLINC te Mainz
gebore,i is : zijne ouders kunnen van deze stad gekomen zijn ; — dat
j \MES WEALE geen enkel ernstig bewijs kan bijbrengen om te hetoogen dat MEMLINC in Gelderland geboren is ; — dat VAN MANDER
-uitdrukkelijk zegt dat MEMLINC van Brugge is.
China. — MGR DE HARLEZ zet met onverpoosden ijver zijne
navorschingen voort over Chineesche wetenswaardigheden. In de laatste
aflevering van het Museon leert hij ons den Broom kennen bij de Chinezen,
als ook de twee geesten die den mensch bezielen en bericht hij ons
dat China niet uitsluitend door Chineesche stammers bewoond is. Men
kondigt nog een werk aan van den geleerden Chinakundige over den
,godsdienst in China.
Wetenschap der Geschiedenis. — In de laatste jaren wierd er
wat getwist over de vraag of de geschiedenis wel eene wetenschap is en
vei der wat eigenlijk hare taak is. Volgens Prof. KRAMER heeft de
geschiedenis tot taak om, uitgaande van de geschreven bronnen, eenvoudig
na te gaan en zooveel in haar vermogen is, tot klaarheid te brengen, welke
de lotgevallen van staten en volken zijn geweest. In de allereerste plaats
is de geschiedenis staatkundige geschiedenis. Daartegen komt de Ned.
Spectator op en hij schrijft met recht : « Laten de historici voortgaan om
— ieder naar zijn vermogen — een brokske van het verleden te ontsluieren,
en laten wij al die met noesten vlijt bijeengebrachte bouwstof fen beschouwen als de steenen, waai uit eenmaal het gtootsche gebouw : de
geschiedenis der beschaving zal en moet worden opgericht ». (3o Sept. '93).
Wilde Talen. — Men kan geene zaken van veischilligen aard
samentellen ; zoo ook zou men in de talen niet mogen zeggen :
a + du = pj; ik + hij = wy. ; du ± hj ----,-- 4t j. De wilde talen zijn
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teergevoeliger, volmaakter en redematiger dan de besclmafde zij hebben
het verschillend meervoud bewaard en door verschillende voornaamwoorden verbeeld. Het blykt uit eene vergelijkende studie van R. DE
LA GRASSERIE over de wilde talen van Amerika en Oceanie.

Won, Nov. '93).
Eene Muntconferentie in 146g. — Lees in de Dzetsche Warande,
'93, nr eenige werkwaardige byzonderheden over eene Nederlandsche
muntconferencie, in 1469 gehouden te Brugge, alwaar de Engelsche
en Vlaam ,,che afgevaardigden tot zending hadden de juiste waardeverhouding tusschen de Engelsche en Vlaamsche muntstelsels te regelen
en vast te stellen.
De Kabbale. -- Het llfuseon heeft eene belangwekkende studie
begonnen over de geheimvolle boeken der Joodsche Kabbak.
Amerikaansche Voorgeschiedkunde. Veel wordt er gestrq_den over de voorgeschiedkundige vondsten in Noord-Amerika. De
eenen beweren dat de gevonden voorwerpen' niets antlers zijn dan
,schilfers van steenen die aan stukken sprongen. Anderen meenen dat
ze door menschenhanden gekapt wierden zo)dat Noord-Amerika in het
oud steentudpetk reeds bewoond was. De geleerde markgraat DE
NADAILLAC geeft uitgebreid en duidelijk verslag van al die Oudheidkundige navoischingen en begint te denken dat de menschen wet
vroeger in Amer ika zijn aangeland dan hij eerst meende. (Revue des

Quest. Scientif.

Oct. '93).

Reisbeschrijving. — « Int jaer MCCCCLXIX, des niaendaghes
den XiXen dach van sporkele, trocken te samen huuter goede stede
van Brugghe anjn heere Ancelinus Alournes, ruddre, heere van
Corthay in

Scotlant, Lambrecht van den Walk, Pieter Reyphin

-ende Jan de Ghaysy, mijns voorseits heereil Camerlijnc, tote der
stede van Paz yen, toot meester Jan Adouz nes, mijns heeren oudste
zuene, om te samen te trecken ten helighen lande, te wetene te
fizerusalem ende te Sway. » Dat is 't begin van eene zeer belangrijke reisbescliryving uit de vyftiende eeuw. Ze is in 't middelnederlandsch opgesteld en ze wierd onlangs door de maatschappij l'EmulaIzon in hare jaarboeken uitgegeven. Het eigen kleur van 't Oosten
J. CL.
in die tijden is er in verneembaar.
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WENKEN EN VRAGEN.
Ik lees in Robrecht van Eine drama « Ridder of meersman
zijn, Te Gent heet het : e ridder of mis ». Wie bewijst de gegrond-heid van eene der twee gezegdens?
Eenige germanismen. .Rechtzinnig, beeft in het Nederlandsch
spraakgebruik den zin van : streng in het geloof ; een rechtzznnigeis synoniem van een orthodoxe. Het Fr. sincere wordt weergegevea
door op-echt.— Het Vlaamsche spraakgebruik integendeel maakt geen
onderscheid van beteekenis tusschen rechtzinnig en oprecht, beide in
den zin van sincere.
Under de meest voorkomende germanismen staan begeesterd,
begeesteren en begeestering met het onhebbelijke daarstellen op den
eersten rang. Het gaat zoover dat men op den duur zich inbeeldt dat
begeestering en ons Nederlandsch woord bezieling, dat begeesteren
en ons bezielen, in geestdrift doen ontbranden, dat eindelijk begeesterd

en bezield of geestdriftig, niet gansch volkomen hetzelfde uitdrukken,
Geene genade vooi de indringers!
In Noord en Zuid (1888, bl. 132) waarschuwt M. C. Bake tegen
Voorwoord (in de plaats van ons voorbericht en voorrede), en hid
herinnert de verzen van Beets, die den Duitschers toevoegt :
Gij hebt

lieve Buren!

toonstuk niet te sturen;
Ik zing niet gaarne op Durtsch;

Uw

Houdt, daar gij mij door 't oor boort
Met uw afgrusluk voorwoord,
Uw liedertafels thuis, enz.

« Eigendommelijk », laat hij er op volgen, « is niet fraaier dan
voorwoord. Het is een germanisme, en dient te worden gemeden. In
STELLWAGEN's Levende teal (4d" druk, blz. i44) wordt daaromtrent
gezegd : « Van de woorden op dem maakt de taal geene nieuwe door
achtervoeging van « lijk », evenzoomin als van die op Maatschappij »
maakt geen maatschappijlyk, en priesterdom geen priesterdomme/lk,
Christendom geen Chnstendomme/p; 't wordt : Maatschappe/i/k, priester/lk, Christe/ijk. Eigendommehik moet dan worden eigen, eigen-aardig. Daarenboven met « eigendom », alleen letterlijk in gebruik,
heeft de beteekenis, die men aan eigendommelijk geeft, niets gemeen;
deze betreft alleen, 't geen iemand zedelijk of natuurlijk eigen is naar
zijn aard en karakter, »
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c Dat men met oordeel en ernst zoeke naar het rechte Nederlandsche woord op de rechte plaats; dat men niet nit sleur het vreemde
woord blijve gebruiken, als er een goed Nederlandsch voor het begrip
bestaat, of het vreemde boven het met oordeel gemaakte nieuwe blijve
verkiezen, b. v. het onzinnige velocipede boven het uitstekende riwzel;
het dwaze chemzn - defer boven het voortreffelijke handkoffer ; het
onverstaanbare en onhollandsche boemeltrein boven het, naar ,sukkeZdrahe gevormde, glasheldere suReltrein. Laat men trachten voor te
voren onbekende of nog niet in het Nederlandsch genoemde begrippen
goede Nederlandsche woorden te vormen, zooals spoorwagen, briefkaart, draadbericht, betooging, enz. En laten dan alien, die te voren,
als zij die woorden voor het eerst hoorden, glimlachten en de schouders ophaalden, van nu of liever medewerken, om waar zij kunnen,
het invoeren van zulke woorden te bevorderen. »
(J. Verdam : De Geschiedenis der Nederlandsche Taal in hoofdtrekken geschetst. Leeuwarden, 189o; bl. 105.)

Een dagblad stoefde in den tijd bijna dagelijks dat het in geheel
het land straalde (voor rayonnait, willende zeggen dat het geheel het
land door verspreid was). Het gaf zich zoo onwetens den naam van
eene wesp te zijn !
4;

Jurij. — Dit basterdwoord in de gespioken taal als zijnde van het
mann., in de geijkte boekentaal als zijnde van 't vrouw. geslacht gebezigd.
Men gene de voorkeur aan 't Vlaamsch keurraad, rechtbank van
gezworenen, boeteneed, eed, enz.
Afoeten.— c Hoeveel moet ik u? » voor hoeveel ben ik u schuldig?
is Vlaamsch in een Fransch kazakje.
(Bijdragen tot Taal- en Stijlzuivering, door J. Muyldermans.)
Ter gelegenheid der ontploffing in de Fransche Kamer spreken
vele bladen, naar aanleiding van het Fransche l'abbe Lemire, van
den abt Lemire. Het diende te zijn de eerwaarde heer Lemire : abt
wordt alleen gebruikt voor iemand die aan het hoofd eener abdij staat.
Op de vraag, in de laatste Belfortaflevering, waar blayeture mag
vandaan komen, deelt ons de heer P. Schelstraete, van Wondelgem,
de volgende gissing mede
« Blareture, of beter plaf(f)eture, is eene verbasterde samentrekking van plat de devanture. Piatplaat, vlak, vierkant-blad, ^ linde
luik. Dus blinde of luik aan eenen voorgevel. Onwaarschijnlijker zou
't van plaque afgeleid worden... Ik houd mij aan plafeture .... plat
de devanture = voorgeblinde = vensterluik. z

OP DE EERSTE-MIS VAN MIJNEN NEEF

EMIEL BOLS,
toen ik hem eenen gothzeken inktpot schonk.
N een hoekske met een boekske »
Is een allerkostlijkst woord :
't Kwam eens in een kloosterhoekske
Uit een heilge penne voort.
En die pen schreef 't schoonste boekske
(De Imitatie), dat nog ooit
Kwam uit menschengeest gevloeid :
't Beste boekskeo . . . in een hoekske !
Met een boeksken in een hoekske »,
Zegt mij die het hebt beproefd,
Hoe 't verlicht en troost, het boekske,
Als men ziek is of bedroefd.
's Winters, achter 't kachelhoekske,
0, wat doet het dan toch deugd,
Deugd aan 't hert van grijs en jeugd
In dat hoekske met een boekske !
Maar . . . die 't boeksken- in zijn hoekske
Enkel voor zichzelven leest,
Is voor andren door zijn boekske
Dikwijls van geen nut geweest.
'k Zeg daarom dat zulk een boekske
Op die wijs to weinig baat :
'k Weet iet beters ! Viienden, raadt ! •
't Is een . . . inktpot in een hoekske !
0, een inktpot in een hoekske I
Lieve Emiel, ter studiebaan
Hebt gij nu in menig boekske
Veel geleerdheid opgedaan .. .

OP DE EERSTE-MIS VAN EMIEL BOLS.

Graaft gij, lezend in een boekske,
Uw talenten in den grond ?
Neen, verspreid uw Licht in 't rond,
Door den inktpot in een hoekske !
Leer' deze inktpot — zinrijk boekske —
Wat de plicht vereischt van ons :
Waarnsche kunst dreef ieder hoekske,
leder toreken in 't brons;
Ook de beeldjes — heilig boekske —
Spreken ons van God en Kerk : . . .
...Warning, Priester, nu aan 't werk
Met den inktpot in een hoekske !
Alsemberg.

JAN BOLS, pr.
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EZZAMIZIMEZ
WEDER OP DEN KARMEL
Zoo mocht ik, Moeder! andermaal
Den U gewijden berg beklimmen,
Van waar uw heldre vuurbaakstraal
Den zeeman ver blijft tegenglimmen (I), —
Waar hoog den bergrug opgetorst,
En naast de grot des Aartsprofeten,
Het dierbre Kindjen aan de Borst,
Uw lieflijk beeld is neergezeten,
Als om in heilige eenzaamheid,
— Slechts van Elias' kroost omreid,
Hun plechtig koorgezang to hooren :
Het lied van liefde en dankbaarheid,
Waarbij, in stil gepeins verloren,
De pelgrim stille tranen schreit,
Door 't manlijk lied Bier mannenkoren
Naar hooger, naar uw troon geleid.
Een vluchtig jaar is heengevaren,
Sinds ik voor 't eerst uw berg betrad,
Een jaar — als al mijn vroegre jaren —
Verrijkt uit uwer gaven schat
Met rozen op mijn wandelpad. —
Zal ik uw Karmel weer aanschouwen?
Zal nog een volgend levensjaar
Mij uit der toekomst nevel blauwen,
Dien ik nog houpvol tegenstaar?
Wie kep t des lots geheimen ? Maar
Op U, Op Moeder! blijf ik bouwen,
In alle lijfs- en zielsgevaar,
Met vast en onverwrikt betrouwen,
Of ik der toekomst meester waar' !
(Uit het « Pelgrimsalbum ›>, Nov. 1888).

Maastricht.

J. P. v. K. S. J.

(I) Vlak naast het Karmelklooster staat een vuurtoren.
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Bibliotheek van Nederlandsche Letteren, onder het bestuur
-van Poi, DE MONT. Gent, Ad. Hoste. Prijs pei deel, 25 centiemen.
Wij onderdrukken moeilijk eene opwelling van geestdrift bij het
aankondigen van deze « Bibliotheek. ;) De vijf eerste deeltjes liggen
daar voor ons, en alhoewel wij van alle niet evenveel goeds kunnen
zeggen, toch moet het ons van het hart dat wij de onderneming
toejuichen en geene wenschen genoeg over hebben voor haar welgelukken.
« Lectuur voor iedereen, bijzonder geschikt tot voorbereiding van
de studie der Nederlandsche letterkunde », lezen wij op het achterste
schutblad.
Elk deeltje brengt ons een keus uit het blijvende in de werken
van een onzer Hollandsche of Vlaamsche schrijvers; dichters, prozaschrijvers ; schrijvers van onzen tijd, schrijvers uit vroegere eeuwen;
telkens met een woord inleiding, om den lezer de voile genieting
mogelijk to maken.
Prudens van Duyse opende de reeks.
Eerlijk moeten wij bekennen dat dit deeltje ons het minst voldaan

heeft. De keus der medegedeelde gedichten wettigt geenszins het oordeel
,dat in de inleiding over den schrijver wordt uitgesproken : dat hij in
elk genre « minstens een half dozijn stukken heeft nagelaten, die de
vergelijking kunnen doorstaan met het fraaiste, dat andere, lang niet
,zoo vruchtbare poeten, daarin hebben voortgebracht ». Het echte
karakter van onzen « Vlaamschen bard >> vindt men in dien keus niet
terug. Men zou gaan denken dat zijne voornaamste bedrijvigheid wel
bestaan heeft in het berijmen van oude sprookjes of in het herdichten
-van oude liedekens. Gaarne hadden wij Smeken-Smee gemist; het scliijnt
,ons bovendien dat er eene strophe is overgeslagen geworden, wat den
,samenhang verbreekt : een der drie wenschen toch van Smeken wordt niet
medegedeeld. Nog liever hadden wij het boertige stt,kje der Drie
.wenschen en het kleurlooze verhaaltje over den oorsprong der verschillende standen ontbeerd ; men vergelijke dit laatste maar eens met de
behandeling ervan door den ouden Hans Sachs ! \Vat het liedeken
van beer Alewijn hier komt doen vragen wij ons vruchteloos af...
Het tweede deeltje bevat de eigenaardige novelle « Een zieltje *
van Louis Couperus, benevens eenige korte schetjes : K Raadselen
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Het derde, « Liederen en Gedichten, » van Frans de Cort. Het vierde
4: Sonetten en Liederen » van Hooft. Het vijfde q Liederen en Gedich-ten » van Jan van Droogenbroeck. Telkemale mag de keus voortreffelijk
heeten. De deeltjes toegewijd aan Hooft, aan de Cott en aan van
Droogenbroeck zullen voor velen eene openbaring zijn.
Wij hebben ook de lange lijst namen doorloopen, op den achtetsfen
omslag : Verder zullen het Licht zien dicht- en j5rozawerken van :
I. Adriaensen, Antheunis, C. Buysse, enz. enz. Niet een dier namen
zouden wij er nit willen ; maar wel, verscheidene namen, Gezelle, Schaepman, Alberdingk Thym, de Gheldere, Daems enz. enz. heeft het ons zeer
verwonderd er niet in te vinden. Eilaas, telkenmale namen van
katholieke schrijvers. De politiek zal toch wel pier, hopen wij, mogen
buiten gelaten worden ?...
Zoozeer is het overigens onze wensch dat deze onderneming moge
slagen, dat wij voornemens zijn iedere maand de nieuwverschenen
deeltjes aan te kondigen en waar het pas geeft te bespreken.
Alle Vlamingen weze zij warm aanbevolen !
La langue flamande en France depuis les temps les plus
recules jusqu'a nos jours, par Louis DE BACKER. - Gand, A. Siffer, 1893. 2 fr.

Alhoewel de schrijver, bl. 26, ons mededeelt dat hij zijn boek
geschreven heeft « pour montrer que cette langue pent aider a l'etude
de l'Anglais et de l'Allemand..., enfin a dechiffrer les archives flamandes de la France, et a possêder le Suedois, le Danois et les autres
langues d'origine germanique »; toch bevat zijn werk daarnevens een -historisch ov(rzicht, e la litterature flamande en France 1 en <, la langue flamande depuis la revolution francaise ,,, twee hoofdstukken die
niet zonder belang zijn voor de algemeene geschiedenis onzer letterkunde.
Onze Fransche pers heeft dit werk met glooten lof onthaald; de
Bien Public sprak er lang over, en Felix de Breux (Baron de Haulle- ville) wijdde er een uitgebreid en waardeerend artikel aan in het journal "
de

Bruxelles.

In het eerste hoofdstuk wordt ons de Rederijkersliteratuur, sedert-de 1656 eeuw tot in de vorige eeuw, in Fransch-Vlaanderen zoo bloeiend, uitvoerig geschetst.
Reeds in 1501 werd te Watten eene Rederijkerskamer gesticht.
Weldra kon elke stad en elke gemeente op de hare bogen. De Kamer
van Bergen behaalde den tweeden prijs op het Landjuweel van Gebt
in 1539. Vooral de Karsouwieren van Duinkerke stegen tot hoogen
bloei; zij immers telden onder hunne leden den beroemden vertaler
van Corneille's Cid : Michiel de Swaen, Wiens tooneelspel : de Ver-heerlijckte Schoenlappers, in 1891 te Rijsel door den beer C. Looten
uitgegeven werd. Het levee van De Swaen worth door den schrijvers
met voorliefde behandeld en terecht.
Na de Franiche omwenteling richtten zich de Rederijkersgildezr

8i

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

opnieuw in, om een kwijnend bestaan te leiden tot op onzen (lag
bijna : Van Rechern, een huisschilder ; Le Comte, de abt de Lesnes,
Boone, waren de laatste rederijkers van Fransch-Vlaanderen ; de bijzonderheden, die, eilaas, al te schaarsch over hen worden medegedeeld,
zijn wel van aard om dat treurig wegsterven onzer taal in FranschVlaanderen aanschouwelijk te maken.
Hier en daar staat er in het werk jets, dat wij er liever niet
hadden aangetroffen; hier en daar ontbreekt er integendeel lets, dat
wij er hadden gewenscht in te vinden.
Er in zouden wij eerst en vooral gewenscht hebben, meer bijzonderheden op het gebied der letterkundige geschiedenis; en daarbij,
aanduiding van de werken waaruit wordt aangehaald.
Er nit, verouderde stellingen betrekke!ijk de taalkunde, gelijk op
bladz. 191 b. v. . « Le flamand est issu de l'ancien Saxon, et l'ancien
Saxon est né du rnaeso-gothique, » De schuld zullen wij aan den
schrijver niet wijten, maar veeleer aan de toestanden. Het geestelijk
verkeer tusschen Fransch-Vlaanderen en Nederland is niet zeer druk.
Maar vooral staan de Vlamingen uit Fransch-Vlaanderen op een teenemaal verkeerd stanipunt, schijnt het ors, indien het juist is wat de
heer de Backer, bl. 'or, nederschrijft : « Quant a la langue flamande
et a la litterature flamande, on les etudie comme on etudie aujourd'hui
une langue et une litterature mates. »
Overigens schijnen vele dezer studien reeds sedert lang geschreven,
ten tijde dat de schrijver order het keizerrijk aan de Sorbonne te Parijs
de Nederlandsche letteren doceerde.
De heer de Backer heeft in zijne lange loopbaan (hij werd geboren in 1814, te St.-Omaars in Fransch-Vlaanderen) vele diensten
aan onze taal bewezen. Meest al zijne werken, en zij zijn een 50-tal,
hebben er betrekking op. Daarom kunnen wij niet nalaten bij het verschijnen van dit werk een warm woord van hulde en dank te sturen aan
den tachtigjarigen vlaamschgezinden schrijver uit Fransch-Vlaanderen.
Gent.

S.

Handleiding bij het Onderwijs in de Engelsche taal, door
W. KOCH, leeraar aan het Koninklijk Athen ae um van Gent. Eerste

stukje : Uitspraak en vorming der woorden. Gent, Fr. WaemLienders, 5893.
Dit werkje mag aanbevolen worden. Niet dat het uitmunt door
nieuwigheden of er naar streeft grondige hervormingen in 't onderwijs
van het Engelsch in te voeren. Dat ware vooreerst gevaarlijk, en het
is wellicht niet noodig. Maar, hoezeer ook de schikking der stof en
hare behandeling aan de uitstekende handboekjes van Stoffel herinnefen,
daarvan toch zullen we den heer Koch geen verwijt maken ; hij kan
zich bezwaarlijk aansluiten bij e-n beter voorbeeld.
Het boekje vangt aan met eene beknopte, stelselmatige en zeer
duidelijke uiteenzetting van de Engelsche uitspraakleer. De leeraars die
het werkje in de klas willen gebruiken zullen eater verstandig handelen
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wanneer zij beginners met het tweede gedeelte, dat de praktische regels der
Engelsche spraakleer behelst en de noodige oefeningen en toepassingen t,
De verdeeling der std, eene voorname zaak in dezen, schijnt ons
voortreffelijk.
Indien wij bij dit alles nu de verklaring mogen voegen dat de
groote duidelijke drukletter rekening houdt met de stoffelijke vereischten waaraan een schoolboek dient te beantwoorden, spijt het ons
zooveel te meer dat in een ander voornaam opzicht de handleiding van
den heer Koch te wenschen overlaat.
Wij bedoelen de hoedanigheid van het Nederlandsch der oefeningen.
Slaan wij het boekje open op bl. 102, b. v., zoo vragen wij ons al
waar de schrijver naartoe wil met zinnen als de volgende : ontmoetten
wij te Mons een heer...; in den tijd van eene week (?) had hij de
reis van Nieuw-York naar Napels gedaan ;... kocht hij eene reisgids ;
te Dinant logeerden wij bij Moreau... Op bl. 105 : eens bemerkte hij
dat men een beschadigden ketel naar de koperslager gebracht had die
hem herstelde, en daar er in de zijn ook een gat was, bracht hij
ook zijn ketel er heen. De koperslager herstelde die ook... enz.
Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet
gheteikend ende ghesneden dr. AUGUST SNIEDERS. - Uitgave van

het Davidsfonds.
Dit uitmuntend en aantrekkelijk werk van onzeri grooten romanschrijver, zoo wel onthaald en gesmaakt door de leden van het
Davidsfonds en zoo goed gewaardeerd hij de letterkundigen van Noord
en van Zuid, werd volgenderwijze besproken door den heer August
Bultynck, den hoofdopsteller van het <, Fondsenblad »:
Bovenstaande titel beduidt dat het achtbaar lid der Koninklijke
Vlaamsche Akademie, de Nestor der Vlaamsche dagbladschrijvers hier,
evenals in zijn Fata lliorgana, de breede schildering heeft verlaten
om miniatuur-schilderijtjes te vervaardigen.
Of liever, gelijk hij het zelve zegt, dat hij, in plaats van een
geheel opgetimmerd gebouw, fijn gesneden loof- en beeldwerk heeft
willen leveren om de zalen te versieren.
De vraag is nu : beantwoordt de inhoud aan den titel? En het
antwoord is : ja. Lezing als deze welke dr. Snieders ons thans aanbiedt, rust den geest uit van de gemoedschokkende tooneelen der
romanlitteratuur en schenkt hem kalmere, minder driftige aandoeningen.
0 cara memoria en Naar moeder zijn enkele schetsen, die eene
gevoelige snaar van het hart weten te treffen ; Alin dorpke en mijn
huis is eene mengeling van geschiedenis, natuurbeschrijving en gemoedelijkheid, Klein Vrouwke en 't Is beter zoo zijn twee diepgevoelde
tafereelen van kristene heldendeugd.
Met Een oogslag verandert het tooneel; de duurzaamheid van den
letterroem, van het rijk der gedachte staat er tastbaar tegenover de
vergankelijkheid van schoonheid en rijkdom gesteld.
Viiftig jaren geleden, nieuwe verandering. Hier ontmoeten wij
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eene oude kennis, door den schrijver in de Koninklijke Vlaamsche
Akademie voorgedragen. 't Zijn karakters en silhouetten, van vroegere
lettervrienden. Conscience, Jan De Laet, Theodoor en Jan Van
Rijswijck, Vleeschhouwer, Hendrickx worden ons leveed voor het oog
getooverd; wij zien ze, niet in hunne lettergewrochten, maar in hunnen
dagelijkschen omgang handelen, gaan, staan en spreken.
In de plaats van den geachten schrijver zouden wij er het slot :
min szlhouet, niet bijgevoegd hebben. Hier komt de polemist er door
en het werk riekt naar zeliverdediging, iets wat dr. Snieders, onzes
inziens, noch op het gebied der letterkunde, noch op dat der
journalistiek noodig heeft.
Het hoofdstuk Hoe min vriend de archivarius in de Vlaamsche
beweging kwam is eene herinnering, nauw verbonden aan de hooger
gemelde karakters en silhouetten, doch minder belangwekkend, daar
wij hier minder met eigenlijke karakters te doen hebben dan wel met
jeugdige en eenigszins naieve loshoofderij.
De beide verhalen Freule Faasheim en Judas beantwoorden
minder aan den titel. Het zijn verdienstelijke novellen, in den trant
van zooveel andere, waarmede de gevierde schrijver onze letterkunde
verrijkte, doch welke niet meer dan die andere aanspraak mogen maken
op den titel van loof- en beeldwerk.
De knoop van het laatste dezer verhalen is, overigens, gemaakt
van eene dwaling, in zake van rechtsbegrip. Alwie in die zaken
eenigzins te huis is begrijpt dat, indien de ontknooping eene testamentverbreking zijn moest, deze niet het eerste testament moest treffen
dat onaantastbaar was, maar wel het tweede en zij bijgevolg ten nadeele
van Heemrik en Rika uitvallen moest.
Met Den Prince van den Snaphanen komen wij weer tot het
historisch-fantatische terug en wordt opnieuw de titel Sniederien, dat
is loef- ende beeltwerc verrechtvaardigd.
Over 't algemeen is, in dit nieuwe werk van den vruchtbaren
schrijver, de letterkundige vorm met ware kunst verzorgd. De stip is
vloeiend, de beeldspraak niet opgeschroefd, maar eenvoudig, treffend
en natuurlijk. Het boek bewijst dat het talent van dr. Snieders nog
immer jong blijft en steeds nieuwe vormen weet aan te nemen.
Met 66n woord : leerde Conscience zijn yolk lezen, D r Snieders
maakt het vertrouwd met de schoonheden zijner taal, met de zoetvloeiendheid harer vormen en de zuivere omtrekken der beelden welke
de kundige _beoefenaar erin weet le belichamen.
Onder dat opzicht zijn de Sniderien een perel te meer aan de
letter- en kunstkroon, die den schedel van den Nestor onzer Vlaamsche
dagblad- en romanschijvers versiett.
Leven der Gravin Mathilde de Nedonchel, dienares Gods,.
volgens LAPLACE, door deal E. H. BAAS. Schoon boek groot in-8°
van 268 bladz. Prijs fr. 1,25 vrachtvrij fr. 5,45. — Gent, H. vander
Schelden,
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Weinige levens van dienaars des Heeren lazen wij met meer
voldoening dan dit van Gravin Mathilde de Nêdonchel. Zij is een
voorbeeld dat men volgen kan; zij heeft hare gebreken, wij hebben
de ooze; zij bestreed ze, waarom zouden wij het niet kunnen ? Zij
wist wat lijden en strijden is op aarde, en trok er steeds haar
voordeel uit; waarom zouden wij haar ook daarin niet navolgen?
Zij wordt door God wegens hare roeping lang in twijfel gelaten,
en sterft te Rome zonder haar voornemen ten uitvoer gebracht te
hebben; waarom zouden angst en twijfel ons ook soms niet neerdrukken?
Weten wij ook niet, dat de Goddelijke Voorzienigheid op ons waakt
en ons geleidt?
Pius IX sprak van haar eene groote getuigenis toen hij haren
vader in het Vatikaan ontmoette en zegde ; « Gelukkige vader, uwe
dochter is in den hemel ! »
q Neen, — zegt de schrijver — de Cecilia's, de Marcella's, de
Paulina's en de Eustochium's zijn niet uitgedoofd. Te midden eener
samenleving, begeerig naar zingenot, en die schijnt te vergaan gelijk
de oude Romeinsche maatschappij, schijnt hier en daar een helder
licht; een der schitterendste is voorwaar geweest de jeugdige Gravin
Mathilde de Nèdonchel. »
Het verhaal is vloeiend en boeiend ; de vertaling is zuiver en
nauwkeurig; ten andere den lof der werken van den E. H. Baas is
niet meer te maken; hij ke pt zijne taal in al de plooien en wendingen,
en wat meer is, hij gebruikt er den tijd voor, om het geleerd publiek
in alle opzichten te voldoen.
Wat de stoffelijke uitvoering betreft zij is zuiver en sierlijk en
deze uitgave neemt met eer haren rang in de lange lijst werken door
het Huis St. Jozef uitgegeven. Daarenboven is het werk in het bereik
van alle beurzen, fr. 1,25 voor 268 bladz. in-8°, 't is voor -niets.
Euripide et Anaxogore, par LEON PARMENTIER, professeur A
Universite de, Gand. Paris, Emile Bouillon, libiaire-editeur, 1893.
In de life-moires couronne's et autres me'moires publiês par l'Acade'mie royale de Belgique, 1893, verscheen voor het eerst deze merkwaardige studie.
De betrekkingen tusschen Euripides en den Griekschen wijsgeer,
beurtelings door de geleerden aanvaard en ontkend, worden er aan
een nauwkeurig onderzoek onderworpen. De uitkomsten van dit onderzoek leveren het grootste belang op, zoowel voor de kennis van het
Grieksche tooneel als voor de kennis der Grieksche wijsbegeerte.
De schrijver echter heeft meer en beter gedaan dan het leveren
van een dor, geleerd, wetenschappelijk betoog. Niettegenstaande de
talrijke bladzijden aan tekstkritiek besteed, heeft hij het talent gehad
zijn onderwerp belangwekkend te maken zelfs voor de lezers, die de
speciaal klassieke Philologie niet tot hun vak hebben gekozen. De
levendige stiji heeft daartoe voor een goed deel bijgedragen ; de
voortdurende vergelijkingen met de toestanden waarin wij leven deden
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het overige. De punten van overeenkomst en de punten van verschil
tusschen onze samenleving en beschaving, en de Grieksche samenleving
en beschaving worden helder in het licht gesteld, en zijn eene kostelijke bijdrage tot het juist begrijpen en het juist beoordeelen van de
Grieksche tooneelliteratuur in het bijzonder, en van gansch de antieke
literatuur in het algemeen. De Wetenschap heeft immer reclit op onze
hulde, zelfs waar ze een stroef en afschrikkend voorkomen aanneemt;
in de studie van den jongen (thans Luikschen) hoogleeraar heeft zij
zich echter van alle stroefheid ontdaan.
Het feit dat een wetenschappelijk werk van onzen tijd er in
slaagt te zelfdertijd Aantrekkelijk en degelijk te zijn is voorwaar zeldzaa.rn genoeg om er al den mogelijken nadruk te inogen opleggen.
Rederijkers gedichten der XVI de eeuw, uitgegeven door JAN
BROECKAERT. Gent, A. Suffer; uitgave 'der K.oninkl. Vl. Academie.

Prijs fr. 1,25.
Deze bundel te Dendermonde door den uitgever ontdekt in de
archieven van de oude kamer van rhetorika De Distelieren, bevat een spel
van sinne en eenige refreinen en liederen. Het drama speelt rond
het volgende thema : de mensch in zonde gevallen staat weder op
door de genade Gods.
De heer Broeckaert heeft zijne uitgave verrijkt met vele uitleggende notas en met eene geleerde inleiding over de Distelieren en
hunne letterkundige gewrochten.
Het getal gedrukte stukken van rhetorijkers uit de 16" eeuw
niet bijzonder groot zijnde, heeft de schrijver een waren dienst bewezen
aan onze letteren met deze werken aan de vergetelheid te onttrekken.
Overigens zijn zij door hunne innerlijke verdienste volkomen den druk
waardig.
Twaalf Esthetische marschen met muziek, bewerkt voor lagere
scholen door J. B. DE CONINCK, hoofdonderwijzer te Kemseke. Prijs
fr. 5,75.
Onlangs verscheen bij den heer All. Suffer, drukker der Koninklijke
Vlaamsche Akademie, te Gent, dit werkje dat de onderwijzers uiterst
welkom zullen heeten.
De heer J. B. De Coninck is voor de onderwijzers geen onbekende meer. Zijne reeds uitgegeven werkjes over gymnastisch onderricht (Handleiding fr. .o,8o en Zan gboek fr. 1,50) hebben overal den
meesten bijval verworven.
Dit zegt dus genoeg dat het nieuwe werkje, uit zijne werkzame
pen gevloeid, door elkeen zal begeerd worden.
Voor prijsuitdeelingen of welkdanige andere schoolfeestjes is het
allernuttigst.
Drie novellen. CORNEEL LANCKRIET. Gent, L. Van Melle,
Prijs fr. 0,75.
Dit boekje, in klein in-32 formaat en slechts 96 bladz. groot
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weegt zwaarder in opzicht van verdienste dan vele zware octavos; het
bevat slechts drie verhalen : De droorn van Koster Jan, Het Yftenblad, De Duinroos, loch het vergoedt ruimschoots in kunstwaarde
wat hem ontbreekt in omvang. Het tweede stukje inzonderheid is een
meesterstukje.
Mocht de eerwaarde heer Lanckriet (waarom zich schuil hluden
achter een deknaam ?) het bij deze proef niet laten en onze letterkunde met nog vele dergelijke juweeltjes verrijken.
De heer Lanckriet schreef eerst Petits poêmes en prose (0,50 bij
den uitgever dezes, een lief en wel gestijld boekje), wij wenschen er
ons, Vlamingen, geluk mede, dat hij thans zijne krachten wijdt aan
ons yolk en onze taal.
Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring

van Gent. — Bulletin du Cercle historique et archeologique de Gand.
I e Jan., nr 1, 32 bl.
Van bl. 13 tot 32, verslagen over de zittingen van den Kring,
nhoudende belangrijke besprekingen over de herstelling van ooze oude
monumenten.
Het papier dezer uitgave is gemeen : 't Kan nauwelijks dienen
voor proeven ... Nu dat het papier uiterst goedkoop is, mocht men
wel voor beter zorgen.
De hjst der leden (bl. 10 en II) vermeldt twee abten, te Gent
verblijvende. Er is hier geene abdij, bijgevolg zijn er ook geen abten.
Stel, in Gods naam ! przester. — Bulletin is noch Vlaamsch noch
Fransch. Waarom geen ander woord ? Er is wel keuze.
Biekorf geeft eene lange lijst oude Westvlaamsche gemeentenamen, getrokken nit oude sarters, kronieken, en zoo voorts. Zeer
belangrijk, maar — mag men de aangegeven bronnen inroepen tot
staving van eene of andere spelling? De ineeste dier bronnen zijn
Latijnsche oorkonden, van welke zeer vele geschreven zijn door personen, vreemd aan de plaats, waar de stukken over handelen. Daar
heeft men b. v. de Opera diplomatica van MIRCEUS; nu, er is zeker
in geheel dit werk van 4 zware folianten geene enkele acte zonder
talrijke fouten, het werk der afschrijvers, of van de zetters. Voorts
neme men in aanmerking, dat vroeger, doorgaans, in eene en dezelfde
acte de naam eener plaats, ja familienamen, op verschilhge wijzen
gespeld werden, zoodat het niet mogelijk is te weten, welke vorm
door den steller als de beste werd gehouden.
Wat in het Latijn gebeurde, werd ook in Vlaamsche oorkonden
waargenomen : 't stak niet nauw, bij de middeleeuwsche sarters- en
kroniekschrijvers : als de zin maar goed, verstaanbaar, overeenkomstig
was met de waarheid van 't geen men te beduiden had, dan was
alles in regel, al stond er in eene en dezelfde acte ghegheven, geCoolscamp en Colseamp, of Soetenaye en Zentenaeye ; of Sevencote, Cevecote of Zevecotte.

gheven, ghegeven; of
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Om deze- reden ware 't nuttig, den wenk te volgen door den verzamelaar der gemeentenamen in Biekorf, Ant. Verwaetermeulen, gegeven :
« eene vermeerderde en gansch volledige lijst » te bezorgen. Daarna kan
vergelijking volgen.
Dat echter, is een werk van langen adem, van veel geduld, van
groote belangstelling, van vele jaren zoekens. Wie heeft er den moed
toe ?
Koninklijke Vlaamsche Academie. — In de zitting van
20 December is dr. pastoor Claeys bestuurder benoemd, in vervanging
van den heer Stallaert, die overleden is, vooraleer als bestuurder in
dienst getreden te zijn. De heer Dr Hansen werd ondervoorzitter
gekozen.
De beer Genard, het bestuur overgevende, heeft de Academie bedankt
voor het gunstig onthaal dat zij hem steeds heeft verleend.
De heer de Potter is lid benoemd der Commissie van Middelnederlandsche letterkunde, in vervanging van den heer Van der haegen.
Verder besprak men zaken van huisehjhen aard.
Davids-Fonds. — Den II December had te Gent, voor eene
zaal met een Boo personen opgepropt, de plechtige prijsuitdeeling plaats
aan de leerlingen, bekroond in de Vlaamsche prijskampen door deze
afdeeling, zooals in voorgaande jaren, uitgeschreven. De feestelijkheid werd
opgeluisterd door de knappe zangafdeeling der school van Jufvrouw Todt
en door de opvoering van drie prachtige kerstzangen van den ver
dienstvollen toondichter Van Reysschoot, die zelf de begeleiding speelde_
Doch het hjfstuk van de plechtigheid was de meesterlijke voordracht
van den eerw. heer Flamen, pastoor van Meetkerke, en getiteld :
Vcderlandsche opvoeding. Wij zullen de verhandeling van den redenaar

niet ontzenuwen met er hier eene flauwe schets van te geven, men
zal ze in haar geheel kunnen genieten, daar zij in een der volgende
afleveringen van ons tijdschrift volledig zal gedrukt worden.
Verleden maand hield Vilvoorde een tooneelkundig feest.
Vlaamsche belangen. Ziehier den tekst van het wetsontwerp
door den heer Begerem in de Kamer neergelegd
I. Alle eed wordt gedaan, naar de keus van dezen aan wien hij
wordt opgelegd, in eene der in het land gebruikte talen.
II. Binnen de twee maanden na de afkondiging der huidige wet, zal
een koninklijk besluit den Vlaamschen tekst afkondigen der verscheidene
eedformulen in gebruik.

In vooruitzicht dat er in de nieuwe Kamers Vlaamsch zal gesproken
worden heeft de heer Coremans gevraagd dat er maatregelen genomen
zouden worden in den dienst der stenografie of snelschrijverij.
t G. Bergman, vader van Tony Bergman, den schrijver van
Ernest Staes, is te Lier overleden, 88 jaren oud. Hij zelf was
een werkzame liberale Vlaamsche strider, gewezen burgemeester zijner
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stad en gaf onlangs een deel zijner gedenkschriften uit in het Nederlandsch Museum.
-I- Fraikin, beeldhouwer te Schaarbeek, geboren te Herenthals in
1817. Onder zijne beste gewrochten : standbeelden van Egmont , en
Hoorn op den kleinen Zavel te Brussel en dat van Leop )ld I te Laken.

1- Prosper Van Luppen, zoon van wijlen den schilder Joz. Van
Luppen, overleed dezer dagen le Antwerpen. De jonge kunstenaar
slechts 25 jaar oud volgde waardig zijns vaders stappen.

Gent, cl::;1i.. A. Sae;

DE SINT-ANNAKERK TE GENT.

P dikwijls zijn wij te velde getrokken tegen de
ridders van den krabber, opdat de lezer met
recht niet vermoede dat wij met genoegen de
studie ondernemen van eene gepolycromeerde kerk.
In zitting van 29 December 1887 zegde vvijlen
Voituron in den gemeenteraad betrekkelijk de muurschilderingen van Sint-Anna : « Wanneer zij afgewerkt
zullen zijn, zullen wij eene eenige kerk in Belgi
bezitten; wel bestaan er beschilderde tempels, doch
geene gelijk deze, waar de tafereelen volgens een vooraf
gemaakt plan uitgevoerd, de hoofdgedachte ontwikkelen
in hunne gansche reeks. Deze kerk zal stellig den
kunstroem van Gent nog meer luister bijzetten. »
Welke schat van beloften in die woorden ! Doch
vooraleer de kunstwaarde dezer muurschilderingen te
bespreken eerst een oogslag op de geschiedenis der kerk.

Het oprichten der oorspronkelijke Sint-Annakerk in
deze stall is niet gekend, alleen weet men dat zij tot
succursaal diende aan Sint-Jans later herdoopt in SintBaafs. De eerste oorkonde welke er melding van maakt,
ter gelegenheid van eenen aflaat, is van 1203; de tweede
van 146o en zij spreekt van eene Sint-Catharinagilde
in die bidplaats opgericht. Te dien tijde was het SintAnna niet maar wel Sint-Catharina, benaming nog
gebruikt ten jare 1812 in eenen plakbrief, waarin de
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aanbesteding aangekondigd wordt van eenen toren voor
de « kerk van Sint-Catharina op 't rand, geTegd
Sint-Anna ».
In 1579 -werd die kerk aangewezen onder de vijf
welke voor den Roomsch Katholieken eeredienst moesten
dienen ; de vier andere waren Sint-Pharailde, Sint-Michiels,
Sint-Nicolaas en Sint-Jacobs. Ten jare 1644 werd zij
herbouwd en aan de H. Anna toegewijd ; de stijl ervan
was een soort van Renaissance, gewoonlijk genaamd
yeruietentrant. In 1812 richte de stad haar een nieuwen
toren op, volgens het plan van den bouwkundige De Hoon.
Ziehier terloops de kunststukken welke zij op het
einde der voorgaande eeuw bezat (I) : Drie doeken van
Bernard : de H. Familie in het hooge koor, en in de
zijkooren de Martelie van Sinte Catharina en het Kindeken 7eTus met de werktuigen der Passie. Tusschen
de vensters hingen tien tafereelen, waarvan de landschappen door Verspeet geschilderd waren en de figuren
door De Cleef. Verder eene H. Familie in halfverbeven beeldwerk, gebeiteld door den vermaarden Portois.
De Franschen sloten de kerk in 1797 en in 18o4
gaf Napoleon ze terug aan hare bestemming. Door de
vermeerdering der bevolking werd zij to klein voor de
parochie, en in 1865 viel zij onder den hamer, daar
in hare nabijheid een nieuwe tempel ondertusschen
opgericht was (2).

Onder het pastoorschap van wijien den eerw. beer
Hulin, den donderdag 1 sten September om 1 r uren,
wijdde Mgr. Delebecque de grondvesten der nieuwe
kerk en Koning Leopold I legde den eersten steen
een blok marmer met vergulde boorden. De plechtig-

(i) Liste des tableaux appartenant a des mains-mortes qui se
trouvent dans la vine de Gand, par p L. SPRUVT, 1777.
(2) De oude kerk stond in de Lange Violettenstraat nevens
den grooten ingang der Nonnenbosschen abdij.
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heid werd bijgewoond door de Koninklijke Familie, de
ministers, de geestelijkheid en al de militaire en burgerlijke overheden; zij werd opgeluisterd door de koormaatschappij De Melomanen, die een gewijd zangstuk
uitvoerden getoonzet door Karel Miry en gedicht door
haren voorzitter Baron Philippe Kervyn de Volkaersbeke.
De Van Arteveldeplaats was prachtig versierd geweest
door de kerkfabriek, naar een plan opgemaakt door
wijlen Napoleon de Pauw, destijds schepene der stad.
Die versiering kostte fr. 3102,07.
Te dezer gelegenheid had Prudens van Duyse
zijne Tier gespannen en liet hij het volgend gedicht
tot opschrift op het portaal plaatsen
Te ferrum et saxa loquuntur.
Het ijzer en het stael verheffen u, o Heer ;
De mijngroef en het starrenhof,
De gansche schepping juicht in uw verheven eere,
En smelt to samen in dien eindeloozen lof.
Reeds klommen zangen en gebeden,
Waer 't heiligdom eens staet van stouten bouwkunst-trant,
Die maer een enkel booggewelfsel ziet verbreeden,
En geenen steunpilaer in 't middenvak geplant.
En reeds is de eerste steen plechtstatelik gerezen,
Waer rond zich Vorst en y olk vereende in majesteit,
En spelt nen Gent, dat zulk een tempel waerd zal wezen
Der vlaemsche stad, bekroond met grijze heerlikheid.

Een procesverbaal der plechtigheid werd op perkament geschreven en geteekend door den Koning, den
Hertog en de Hertogin van Brabant, den Graaf en
,de Gravin van Vlaanderen en al de bijzijnde overheden. Dit stuk met de gouden pen, waarmede de
handteekens geschreven zijn, wordt nog bewaard in
.de pastorij.
Eene koperen plaat waarop e ad perpetuam memo;dam », het bouwen der kerk herinnerd is, soldeerde
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men in eene looden kist, die men dan met staatsie in
den grond liet delven (i).

De nieuwe kerk staat onder het patroonschap van
de

H. Anna en van Sint-Antonius van Padua; de stads-

bouwmeester Roelandt, die bet Paleis van Justicie en den
schouwburg opgericht heeft, vervaardigde bet plan. Zij
meet 79 meters lang, 3o breed en 3o hoog in den

(1) De tekst opgeschriftsgewiize in het metaal geetst luidt als
volgt :
Daer de parochiale kerk van S. Anna binnen Gent door 't steeds
aengroeiend getal der parochianen te klein was gmorden, zyn er
door de kerkfabriek poogingen aengewend om eene ruimer kerk
op de Arteveldeplaets dier stad te doen oprichten. 9Waeitoe milddadig de hand geleend hebbea het Staetsbestuer, de provincie
van Oostvlaenderen, het Gentsche magistraet, benevens verscheidene
byzonderen. Ter tyde als koning der Belgen was Leopold I;
minister van Justicie : Karel Faider; Gouverneur der provincie :
Eduard de Jaegher ; Voorzitter des provincialen raeds : Jan-Baptist Groverman; Provinicale greffier : Lod. J. E. Montigny. En binnen der stad Gent burgemeester : graef Const. de Kerchove de
Denterghem ; schepenen : Eduard van Pottelsberghe de la Potterie,
Napoleon de Pauw, belast met de werken, August Van Lokeren,
Jacob Du Bois ; stadssecretaris : Karel Waelbroeck. Op den 1 Sep.
tember des jares wmccclit heeft Z. H. graef Lodewyk-Joseph Delebecque, biscchop van Gent, in bywezen des kapittels der hoofdkerk
van S. Baefs, der pastors en der overige stadsgeestelykheid, den
eersten steen en de grondvesten der nieuwe Sinte-Annakerk ingewyd. En daer Z. M. de Koning, met der gansche koninkryke
familie zich te Gent be yond, uit hoofde der feesten door de stad
gegeven ter gelegenheid des huwelyks van den erfprins Z. K. H.
den hertog van Brabant met H. Keiz. en Kon. H. Maria-Hen.
drika-Anna van Oostenryk, heeft Z. M. de Koning, den eersten
steen derzelfde kerk geleid, in tegenwoordigheid van Z. K. H . den
gemelden erfprins en zyner doorluchtige gemalinne, Z. i{. H. Philips, graef van Vlaenderen, en H. K. H. - de prinses Carolina,
alsmede de burger- en krygsoverheden. Te dier tyde was pastor
der Sinte-Annakerk de eerw. beer Hulin. By de kerkfabriek was
voorzitter des raeds : Jan Blommaert; secretaris : Victor Gaillard;
voorzitter des bureels : Jan Kervyn de Volkaersbeke, secretaris :
Jan Lantheere, schatbewaerder : Jan Van Beerlere, leden : Pieter
Vanderstraeten, Jan-Bapt. Brieven, Lodewyk Van Wyck, Frans
Hebbelinck. Tot het samenstellen en bouwen der kerk was benoemd en aengesteld ' stadsbouwmeester Lodewyk Roelandt. En
opdat al het bier gebeurde tot den nageslachte moge overgaen,
heeft de kerkfabriek dit in dezer koperen plaet doen snyden. God
loone alien die voor zyne kerk zorgen !
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beuk; de breedte van den beuk is 18 m., de lengte
van het koor 16 m. 15 centim. en zijne breedte ro,
de zijkapellen zijn 8 m. 90 centim. lang en 4 breed;
de toren zou 69 m. moeten bereikt hebben.
De eerste werken, begonnen den 16 Juli 1853,
bestonden in eene piloteering toevertrouwd aan den
beer Hoste; den 13 October 1854 had de aanbesteding
plants der grondvesten voor eene som van fr. 89,491,24.
De eigenlijke bouw werd den 15 Maart 1859 toegewezen
aan den heer Carels voor fr. 163.900,00.
De beraming der gezamentlijke kosten beliep fr.
656.880,81, waarvan de stad fr. 200.000,00 op zich nam.
Onder de groote weldoeners moeten vermeld worden
Kanunnik Bracq, gewezen pastoor dier parochie, Ferdinand Lousbergs die fr. 3o.000,00 stortte en Hippoliet
Lammens, van Wien men fr. 5o.000,00 ontving, op
voorwaarde de helft dier som to besteden tot het inrichten
en optooien van eene zijkapel.
Ingevolge oneenigheden tusschen den kerkraad en
den bouwmeester, is er afgeweken geworden van het
oorspronkelijk plan. De fondaties beraamd op fr. 53.883,53
hadden ongeveer het dubbel gekost (fr. 102.383,72), en
nauwelijks gelegd, werd hunne stevigheid nog in twijfel
getrokken. Eene commissie samengesteld uit den hoofdingenieur der provincie Wolters, kolonel Eyckolt en
hoogleeraar Lamafle onderzocht de zaak en kwam tot
het besluit dat het metselwerk in den grond een meter
moest verdiept worden.
Dit gaf aanleiding, van den eenen kant tot eene
nieuwe uitgave van fr. 23.470,42, en van den anderen
kant tot protestation van wege den bouwmeester. Deze
beweerde dat het verdiepen nutteloos was en zelfs meer
gevaar kon opleveren dan dat welk men wilde vermijden,
kortom men geraakte het niet eens en de heer Roelandt
trok zich terug met zijne plans, zijn bestekken en al
zijne berekeningen en teekeningen.
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Bouwmeester Van Hoecke nerving Roelandt, doch
kerkfabriek nam de gelegenheid te baat om bezuinigingshalve de eerste plans eenigszins te vvijzigen.
Staat, Stad noch Provincie werden bier omtrent niet
geraadpleegd en deze verzuimenis was eene nieuwe
bron van moeilijkheden, welke echter nog al spoedig
uit den weg konden geruimd worden.

de

De inhuldiging en inzegening der kerk had plaats
den zondag 27 October 1862, om 2 uren, door vvijlen
den eerw. heer Vicaris-generaal De Decker.

#
Nu, welke was de trant door den bouwmeester
gekozen ? Luidens een versiag der financiecommissie,
den 29 December 1887 in den Gemeenteraad voorgedragen door den beer Auger-Vincent, was het iets
nieuws en stouts van eigen vinding van wege Roelandt,
een soort van pseudo-Romaansch.
Eene etsplaat van Heins en welke wij hier overdrukken, vinden wij vergezeld van eene nota die zegt
« de kerk zal in Byzantijnschen stijl gebouwd worden ». Het
versiag van de Commissie der Monumenten, dato 15 Juni
186 ( luidt : « de bouwmeester Roelandt biedt ziin ontwerp
aan als eene nieuwe schepping, waarin groote partij zal
getrokken worden uit de voortbrengselen der metaalnijverheid. »
Volgens hetzelfde versiag bleef er van bet oorspronkelijk plan, na de aangebrachte wijzigingen, niets
meer over dan jets zonder karakter noch stijl, « une
banalite sans style » !I Verder : « De voorgevel en de
ornementatie er boven schijnen min breed uitgevoerd,
de vier versierde spitsgeveltjes, die zooveel bijbrachten
tot de opluistering van het geheel, zijn weggelaten en
vervangen door platte belegsels, die de lijn en het uitzicht van het gebouw een gansch ander voorkomen
geven.
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« De zijgevels zijn nog meer verrninkt : het tweede
verdiep met min uitsprong als het eerste, moest voorzien zijn van koepelvormige pigeons op de scheiding
der gewelfvakken ; dit was eene decoratieve, omlijsting
voor de rondbogige vensters en der rosacen, en deze
rosacen zelf, verkleind en vereenvoudigd, hebben insgelijks veel in uitzicht verloren.
« De steekmuurkens in kleine kolonnen uitgewerkt,
ook in pseudo-Romaansch, bleven eveneens achter, om
vervangen to worden door platte vlakken, die nu geen
anderen opsmuk hebben dan de roosvormige vensters
en de onaanzienlijke banden in witten steen ontdaan
van alien smaak en alle karakter.
Moesten wij thans eene keus doen tusschen het
origineel plan en het gewijzigde, wij zouden stellig
aarzelen. In der waarheid, gevoelen wij geenen bovenmatigen geestdrift voor de opvatting van den beer
Roelandt, en in de beide manieren bestaat het verschil
slechts in meer of min. Bier meer weelde en rijkdom,
daar meer soberheid.
Het gebouw is ongetwijfeld van geen karakter en
eene zekere grootschheid ontbloot ; onloochenbaar steekt
er verdienste en kunstvvaarde in, inzonderheid als men
zich op het standpunt van lien tijd stelt. Onbetwistbaar is het ook, dat men heden, nu de bouwkundige wetenschap verder gevorderd is, meer partij zou
kunnen trekken uit den Romaanschen stijl.
De toren ontbreekt nog en gewis is het om der
wine der dichterlijkheid niet, waarover wij in onze
vorige wandelingen gesproken hebben, de reden is meer
pozaisch : Geen geld, geen toren, point d'argent, point
de .... tour.

Zooals men weet is het Theodoor Canneel, die de
muurschilderingen uitgevoerd heeft in de Sint-Annakerk;
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hij besteedde 3o mar aan dien reusachtigen arbeid, v4n
1862 tot 1892, wanneer de dood hem in den ouder4m
van 75 jaren de penseelen uit de hand kwam rukken. De
twee onafgemaakte kapellen zijn thans gelukkiglijk toevertrouwd aan eenen kunstenaar van groot talent en
uitstekende verdienste, den heer Theofiel Lybaert. Van
Canneel bezitten wij ook nog muurschilderingen vroeger
vervaardigd in de H. Sacramentskapel in de kerk van
H. Kerst alhier, en die, in de kerk van Burst, eenige
schetsen uit het leven van den H. Martinus weergevende.
Canneel na in zijne jeugd letterzetter geweest te
zijn en met een zeker succes zich op het gebied der
letterkunde gewaagd te hebben, (zelf op het werkhuis
zijne proza zettende), legde zich_ op de schilderkunst toe.
Hij toonde veel aanleg en vorderde snel; hij verbleef
Brie jaar in Italie en wend opvolgenlijk leeraar, en na
het vertrek van den heer Portaals, bestuurder der Academie van Schoone kunsten te Gent, zijne geboortestad.
Bij het binnentreden in den tempel, waarvan het
schip om zoo te zeggen geheel den bouw inneemt, wordt
het oog, midden eener halve duisternis, in de verte getroffen door de schittering der betrekkelijk reusachtige schilde ring in het koor. Immers daar prijken de meer dan levensgroote beeldtenissen der patronises der kerk omringd
door die van de H. Maagd, van den H. Joachim
en van den H. yoT ef ter eener, en ter andere zijde,
die van de H. Elisabeth, van den H. Zacharias en
van den H. 7oannes Baptista. Boven den grooten boog,
aan den ingang van het koor, troonen de Drie Godde-

lijke Personen.
De keus dezer personnagen, die alien deel genomen
hebben aan het groot mysterie der geboorte van den Godmensch, toonen duidelijk het grootsch gedacht aan,
welk de schilder willen weergeven heeft : De Mensch-

wording.
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Dit gedacht wordt nog voortgezet door de tafereelen,
links : de val van Adam met de belofte van verlossing,
Isaias, Daniel, Jeremias en Erechiel als de profeten
en de getuigen dier heilige belofte; rechts : door de
voorstelling van den Golgotha, die de verwezenlijking
is dier belofte. Verder verschijnen de vier Evangelisten,
zij zijn het immers die het goede nieuws aan de volkeren verkondigd hebben.
« De ontwikkeling van het onderwerp, schrijft Canneel, (1) wordt gesloten door het vers : Laudate Dominum in Sanctis : laudate eum in firmament° virtutis ejus, boven het reposarium van het Allerheiligste
aan den ingang des koors geplaatst, terwijl aan de
overzijde, boven het altaar onder de aanroeping van
den H. Antonius, insgelijks patroon der kerk, de christen
tot navolging wordt geroepen in het vers : Justus ut
palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicabitur.
Ziedaar Ilet verheven onderwerp door den Meester
opgevat; onnuttig te doen uitschijnen hoe wel ingegeven hij was met op de gewijde boeken te steuneu
om zijne grootsche schepping te voeden en tot rijpheici
te brengen.
Als tegenhanger met het hoofdeinde verbeeldt de
schildering aan het voeteinde, boven den ingang, het
gebeurde onmiddelijk vOOr de plechtige intrede van
Jezus in Jeruzalem. De twee reuzen- engelen met
palmen en kronen symboliseeren het gedacht, en het
Vlaamsch opschrift geeft er den sleutel van. « Zij
waren op weg en klommen op naar Jerusalem, Jezus
ging voor hen en zij volgden hem verbaasd en met
vrees bevangen. Maar bij het afdalen des Olijfbergs
begon de menigte discipelen zich te verblijden en God
te loven met luider stemme. »
It

(1) Verkiaring der onderwerpen ... in de parochiale keik van,
St-Anna, 1873.
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De tafereelen in het koor alsmede die der twee
eerste zijkapellen werden den 2`2 December 1873, plechtig
ingehuldigd rnet een « Te Deum » gezongen door Mgr
Bracq, en een gelegenheidssermoen door Mgr de Battice,
destijds bestuurder van heit Gentsche Seminarie.
■

De zijkapellen zijn acht in getal. De eerste links,
aan de H. Maagd toegewijd, verhaalt ons in vier tafereelen het « Wees gegroet » , zooals overigens de
teksten het genoegzaam aanduiden. De Engel Gabriel
groet haar « vol genade », Elisabeth verwelkomt haar
« gij zijt gebenedijd boven alle vrouwen », « Moeder
Gods » is vertolkt door Maria met het goddelijk kind
en « bid voor ons nu en in de uur onzer dood »
door de Hemelvaart, trouwens zal zij bidden opdat wij
ze na onze dood zouden rnogen vervoegen in den hemel.
Boven de paneelen ziet men Debora, Sahel, 7udith
en Esther, vrouwen die in het Oud Testament de figuren
geweest zijn van de H. Maagd.
De Brie volgende kapellen staan wederzijdsch onder
het patroonschap van den H. Jozef, de H. Barbara en
de H. Philomena. In ieder dezer kapellen komen ook
vier paneelen voor met voorstellingen uit het leven dier
heiligen en met de beeldtenis van sancten of sanctinnen,
die in eenig opzicht met hen eene gelijkenis aanbieden.
In de Sint Jozefkapel vinden wij : De Heilige
Familie, De Engel Tet 7oTef aan to vluchten naar
Egypte, De rust in Egypte, Dood van den H. joTef,
Abraham, Sara, 7acob en joTef ; in die van de H. Barbara : H. Barbara in het geloof onderweTen,Verschijning
van Christus aan de H. Barbara, H. Barbara haar
geloof verdedigende, H. Barbara martelares, H. Agnes,
H. Cecilia, H. Ursula, en H. Godelieve ; in die van
de H. Philomena onvoltooid gelaten door Canneel loch
voltrokken door Th. Lybaert : H. Philomena, De
heilige voor hare rechters, Verschijning van 0. L. Vrouy
aan de belijdster in haar gevang, Martelie, H. Pharaildis, H. Coleta, H. Amalberga, H. Walburgis.
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Van de rechter zijkapellen komt die van het H.
Kruis eerst voor. Het onderwerp der schildering is
bier het offer per uitmuntendheid, het offer van het
Kruis. De H. Maagd houdt Naar dooden Toon op
den schoot, de drie andere paneelen verbeelden de drie
offeranden, Welke in het Oud Verbond het zinnebeeld
geweest zijn van de offerande uit de Nieuwe Wet :
Abel, Abraham en Melchisedech. Ziehier hoe Canneel
de beelden uitlegt boven elk tafereel. « In de tweede
reeks of bovenrei, drukken de beelden van de H H. Helena
en Constantinus de gedachte uit van het zegepralende
teeken des kruises in de stoffelijk orde; die van den
H. Augustinus en de H. Martelares Margareta in de
geestelijke orde. De H. Augustinus zegepraalt over zich
zelve, terwij1 de H. Margareta de kroon der overwinning
bekornt door de marteldood. »
Kapel der H. Anna : Joachim, Anna en Maria
nog kind, Verschijning van den Engel aan 7oachim,
Tegenzoetkon2ing van 7oachim en Anna, Anna, Ephraim,
Elcana, Rachel, Benjamin.
Kapel van den H. Macarius : Sint Macarius in
de St. Baafsabdij, Hij beToekt de pestelingen, Sint
Bavo verschijnt hem, Zijne dood. De vier groote apostels
van Vlaanderen : H. Bavo, H. Livinus, H. Amandus,
H. Macarius.
Kapel van de H. Catharina : H. Catharina de
gave der wijsheid ontvangende, Catharina de wijsgeeren
beschamende, De heilige voor Maxence, Hare marteldood,
H. Catharina van Siennen, van Zweden, van Bologna.
De kolommen in den beuk bootsen het porfier na
en de kapiteelen ervan zijn met goud belegd ; het gevvelf
in azuur en met de boorden en de ribben in bruingeel,
verbeeldt een sterrenhemel ; de vakken boven de bogen
dragen verschillende figuren uit het Oud Testament en
onder de roosvenster staat een Serafijn. Alles is daarenboven opgeluisterd met loofwerk en andere versierselen.
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In de beschrijving dezer muurschilderingen hebben
wij dikwijls den schilder zelf laten spreken om aan te
toonen welk karakter hij aan zijn 'werk willen geven
heeft. Wat al gulden lessen in die paneelen, welke
welsprekende bladzijden uit den Bijbel en uit het leven
der heiligen staan daar niet te lezen voor het oog der
geloovigen ? De godsvrucht is er door opgewekt en die
wanden, welke spreken, zeggen ons duizendmaal meer
dan onze- naakte, afgekrabte en gepluimde hoofdkerken.
Dit schilderwerk met al zijne pracht schaadt ten
minste niet aan den bouwtrant, het doet er eerder deverschillende onderdeelen scherper van uitkomen. Zelfs
is het te betreuren dat Canneel zijn talent niet mogen
beproeven heeft in een gunstiger midden, in eenen
tempel van grooter en meer verheven gehalte. Ja, ik
vraag het mij af, wat ware Sint-Anna zonder hare
polycromie? Verbeeld u die hall; die onafmetelijke
schuur in rooden baksteen, en zeg mij, wat zij tot den
geest zou vermogen te zeggen ! Die onafgebroken rei
van tafereelen, dat paradijs van heiligen, die gewijde
teksten, alles onderhoudt ons van God en herinnert
aan den hemel. Het oog rust met welbehagen, om het
even waar het rondziet, nooit vermoeit het zich bij
die heerlijke en suggestieve zichten, en de geest luistert
in opgetogenheid naar de goddelijke spraak, waarvan
de weergalm overal weerkaatsing vindt.
Ik geheug mij in verrukking gestaan te hebben in
het Sint-Marcusklooster te Florenti6, voor de bewonde- renswaardige freskos van Fra Angelico. Het is bier de
plaats niet om over die meesterstukken uitteweiden, doch
de indruk was zoo treffend dat ik mij bij het beschouwen
van den gekruisten God toefluisterde : nooit heb ik welsprekender en met meer zalving en kracht de dood van
den Zaligmaker Tien prediken.
Dezelfde gewaarwording gevoelt men in onze beschilderde kerken ; eer zelfs dat onze kunstzin ontwaakt is
en ons gemoed voor esthetisch genot ontvankelijk geworden is, gevoelen wij ons getroffen door de godvruch-
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tige voorstellingen op de muren verbeeld. En in Sint-Anna,
het grootsch gedacht van de Menschwording, zoo meesterlijk opgevat, zoo getrouw aan het Evangelic ontleend,
en zoo wel in zijne algetneene trekken en lijnen weergegeven, dat boeit en treft er en dat weerhoudt bijna op
onze lippen de critiek, welke eenige onvolmaaktheden
uitlokken.
Dat men zegge en uitbazuine dat het koude en
sombere uitzicht onzer eenkleurige bidplaatsen een godsdienstigen indruk medebrenge en de zielen in zekere
bevangenheid tot het goddelijke aantrekke, mij is het
onmogelijk dit in te stemmen. 1k vind integendeel dat
de tafereelen in het huis Gods leeren en stichten, en
duizendmaal meer bij machte zijn om onze- zielen aan
te grijpen en langs de bebloemde wegen van de aanschouwelijkheid — en vocr velen van het weldoende
kunstgenot — tot onzen Schepper op te voeren.
Doch hier in Sint-Anna, bezielt het christelijk
gevoel genoegzaam den schilder, weet de meester -de
snaren te doen trillen van de godsvrucht ?
Den 29 December 1887 liet de heer schepene Voituron zich volgenderwijze uit in den gemeenteraad : « De
muurschilderingen in Sint-Anna dragen den stempel
niet van het Gotisch maar wel dien van de Renaissance; zij schetsen de geschiedenis van het menschdorn,
volgens de christene legende , doch de kunstenaar
wijzigt die historic in zijne vertolking, want hij offert
aan het mysticisme niet ». Luister hoe de beer schepene
dat verdrongen mysticisme beschrijft : « Gij kent dat
ideaal : (dat valsch mystieke oorbeeld van bet Roomsch
geloo de rede op de knie6n voor het geloof, verzaken
aan alle menschelijke gevoelens met de wereld in elkander hatende kinderen Gods en kinderen van Satan te
splitsen, - verkrachting van den wil door het gebod van
blinde gehoorzaamheid aan het Opperwezen in den persoon zijner priesters, en ten slotte onthechting van alle
aardsche goederen. Het is een ideaal van vernietiging
en van dood ».
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In de verste verte zullen wij Canneel de schande
niet aandoen van een oogenblik te gelooven dat de beer
Voituron de ware tolk was van zijne gevoelens, overigens stelde de redenaar zich meer op partij- dan wel
op godsdienstig en esthetisch standpunt. Immers was
het hem te doen, alhoewel zelf geus, aan een geuzencollegie eene toelage te ontfutselen, en daarom ongetwijfeld pleitte hij dat het werk van den meester
eerder liberaal was dan katholiek in zijne strekking !
Genoegzaam hebben wij het bewezen, dat het gewrocht van Canneel door en door christelijk is, en mag
men oncterzoeken indien het met niet meer overtuiging
kon uitgevoerd zijn geworden, toch vast en zeker is het
dat de schilder christen willen zijn heeft en bet inderdaad
geweest is.
In zijn nummer van 24 Juli 1868 hemelde « Le
Nouvelliste de Gaud » hemelhoog de muurschildering
op in Sint-Anna, doch laak te in de volgende bewoordingen het gebrek aan perspectief : « Ongetwijfeld om
als achtergrond het-platte der inuren te kunnen behouden,
heeft de schilder het doorzicht opgeofferd. the opoffering
van het ideaal aan het realisme betreuren wij ten sterkste,
want wij meenen dat die manier van doen geenszins
gewettigd is. Mangel aan doorzicht in eene schilderij
doet wel is waar aan de waarheid geen of break, maar
zoo laat men ongebruikt een der beste hulpmiddelen,
een der geschikste factoren om de ziel te roeren, inzonderheid wanneer het gewijde voorstellingen geldt, wij
bedoelen : het oneindige... »
Inderdaad, Canneel heeft zich om geen perspectief
bekreund, doch, ons dunkens, ligt daar juist eene zijner
grootste hoedanigheden in en het bewijs zijner grondige
kennis van het vak. Hij heeft in dit opzicht de groote
beginselen gevolgd ons door de vroegere kunstenaars
nagelaten ; overigens ging Flandrin, de uitstekende meester onzer eeuw, niet anders te werk, en zijne paneelen
in S t Vincent en St Germain l' Auxerrois te blijven
prachtige modellen ter navolging aan iedereen voorgesteld.
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Van een ander zakelijk beginsel der gewijde rnuurschildering heeft Canneel zich ook doprdrongen, narnelijk
de soberheid. Alhoewel colorist, gruwt hij van schreeuwende kleuren en vermijdt hij zorgvuldig alle theater..
achtig effect. Zijn rijk kleursel is geen uitstalling van
een verfwinkel en zijn bonze schildering geen inirlitonisme.
Alles bii hem is kalm en gezet, gerneten en gepast, en
zijne schetsen van de naarste droefheid op den Kalvarieberg en van de juichendste vreugde bij de blijde intrede
in de heilige stad, zijn alle beide, hoe verschillend ook,
in dezelfden gerusten en bedaarden toon, dien stillen
toon zoo passend voor het gebed en voor het overwegen
.der heilige waarheden.
Soberheid en gezond realisme, ziedaar, ons inziens,
de twee hoofdhoedanigheden van het gewrocht van Canneel, hoedanigheden die bewijzen dat hij vertrouwd was
met de techniek der gulden eeuwen der muurschildering,
en dat hij, ondanks de tegenovergestelde richting der
moderne kunst, zijnen arbeid willen grOnden heeft op
de oude, en volgens ons, onwrikbare stelregels der
mon u mentale schilderkunst.
Waarin de schilder ons te kort gekomen schijnt, is
vooreerst in de opsmukking van het gewelf, waarvan de
algemeene toon van twijfelachtig allooi tegen den goeden smaak zondigt ; ten tweede, in de decoratieve
omlijsting van eenige zijner paneelen, die in plaats
van de harmonie te bevorderen, er soms ergerlijk tegen
indruisen ; ten derde en bovenal , in de uitdrukking. Zijne overtuiging is met geene forsche slagen
genoeg in zijn gewrocht gehamerd, zij heeft hem niet
medegesleept noch in geestdrift ontvlamd ; zijn geloof
brandt te koud en trilt in zijne werken niet ; de beredeneerde berekening, welke er in doorstraalt, tempert
en ontzenuwt den indruk ; de figures zijn soms te
academisch en gaan weleens mank aan oorspronkelijkheid.
Met het laatste zij geen blaam bedoeld omdat de
beelden, anatomisch verzorgd en nauwkeurig afgewerkt,
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afbreken met het neo-gothisch, dat het stoffeliike uiterlijke slachtoffert op, het zoogezegde altaar der innige
en bezielde uitdrukking, neen, die kunstketterij, waarover wij later mogelijks breedvoerig zullen handelenr
kleven wij niet aan.
Gebrek aan kracht in de vertolking veropenba art
zich inzonderheid in het koor, 'waar het verheven mysterie
der Menschwording voorgesteld wordt. De aanschouwer
ondergaat het overmeesterend gevoel van de begeestering
niet en ontwaart bij het eerste zich zoo levendig niet, alshet zou behooren, den samenhang van de grootsche en edele
opvatting. Overigens ontbreekt aan den cyclus dier figuren de vereischte indrukwekkendheid ; zij zijn we!'
statig in zeker opzicht, misschien te statig en zoo te
stijf en te theatraal, doch noch beweging noch leven
doortintelen hunne doode aderen.
Tot verschooning zij gezegd, dat het aan deze groepeering was dat de schilder zijne eerste krachten beproefder
en dat naarmate het tijdstip der aanvankelijke aarzelingen en rondtastingen voorbijging, de greep des meesters vaster werd en dieper zijne persoonlijkheid inprentte.
De karige schemering in de kirk, het halve duister en het
valsch geteemsde licht van kakelbonte gekleurde vensterkens, alles zweert daarbij samen om de schilderijen daar in
een slecht daglicht te plaatsen en zoo aan hunnen indruk,
deerlijk te hinderen.
Wat nu den algemeenen indruk betreft bij een synthetischen oogslag op het geheel, dat mangelt eenigszins
aan evenredigheid en aan indrukwekkendheid, doch verhaasten wij ons het te zeggen, hierover mag de schilder
niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gemaakt worden. De evenredigheid vroeg dat het koor al het overige
beheerschte en in eene zekere s:haduwe stelde, en ongelukkiglijk kwam de architectonische schikking van dit
gedeelte van het gebouw die vereischte dwarsboomen en
zelfs onmogelijk maken. De schilder heeft al het profijt mogelijk getrokken uit de vlakken, welke te zijner
beschikking bleven, maar de reeks vensterkens op halve
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hoogte gestoken, kwamen die vlakken splitsen en zoo alle
ruimte ontnemen voor meer dominante figuren.
Daarbij, zooals wij het ook reeds lieten verstaan,
wordt het oog te veel gehinderd door de halve duisternis waarin de kerk gehuld is. De gekleurde ruiten, te
zwaar getint en te weinig doorschijnend, laten niet toe
gansch het werk van den kunstenaar samen te vatten;
de algemeene aanblik lijdt er door en men kan Canneel's gewrocht slechts schatten door het onderzoeken van
elk onderdeel in 't bijzonder.
Principien moet het ook aangestipt vvorden, dat
Canneel misschien tot overdrijving toe te veel naar
het ruime in proportie hakte, zoo zijn b. v. zijne engelen boven den ingang te kolossaal in veihouding
van de meer zakelijke voorstelling er boven, en mag
men met gegronde vvaarschijnlijkheid veronderstellen, dat
het gewrocht van den meester nog meer kunstwaarde
en effect zou bekomen hebben, had hij zijne groote
paneelen van kleinere afmetingen gemaakt en er twee
vervaardigd waar hij er nu 66n geschilderd heeft. Voor
deze manier van zien pleiten krachtig de verrukkelijke
muurschilderingen in de kerk van S. Germain l'Auxerrois.
Wellicht verwacht men ook hier een critisch pararel tusschen het gewrocht van den voorganger en dat
van den opvolger. De beer Lybaert is pas aan den
arbeid en heeft enkel eene onderbroken kapel voltooid,
eene vergelijking ware dus, zooniet onmogelijk, toch
zeer bezwaarlijk. Daarom verdagen wij liever ons oordeel
tot dat het werk, dat toch niet lang zal uitblijven,
voleind zal wezen. Dat die voltooiing van Canneel's meesterstuk niet alleenlijk het model zal evenaren, maar zelfs
overtreffen, daarvoor spreekt de naam van den uitstekenden schilder ons volkomen borg.
Wij hadden het genoegen het plan te zien der
voorlaatste kapel, de kapel van het Lijden ; Lybaert
zal er penseelen : Christus' doodstrijd, het Verraad
van Judas, de Geeseling, de Doornkroning, de H.

T06

DE SINT-ANNAKERK TE GENT.

Magdalena, Salomea en den H. Petrus. De laatste
kapel, waar de doopvont moet komen, zal beschilderd
worden met voorstellingen in betrek met hare bestemming.
Nu ten slotte, niettegenstaande eenige voorbehoudingen en eenige gebreken, welke wij onpartijdigheidshalve moeten aanstippen hebben, begroeten wij het
gewrocht van Canneel met het woord van Jules Breton :
« bewonderenswaardig ».
Die onderneming is mild door den Staat ondersteund geworden en zij verdient het ten voile. Mocht
men dezelfde goedjonstigheid aan den dag leggen om
eens eene oude gothieke cathedraal te beschilderen,
eenen tempel van hoogere kunstwaarde voor wat stijl
en trant betreft, en voor denwelken de polycrotneering
eene noodzakelijke bekroning is.
Herinneren wij hieromtrent den wensch van het
oudheidkundig congres te Charleroi gehouden, en luidende :
« Niet enkel is bet wenschelijk dat de Staat zorge
- voor het bewaren der overblijfselen van de muurschilderingen hier en daar van tijd tot tijd ontdekt, maar
ook dat hij bet op zich neme onze monumentale kerken
te herstellen en ze zelfs te voltooien door muurschilderingen uitgevoerd in den zin dier ontdekte fragmenten. »
G. VAN DEN GHEYN.

pEttprizzatz
WAT IS HET SOCIALISMUS ?

na de Juni-dagen, werd Proudhon als
betichte gedagvaard vO6r den Boetstraffelijken rechtbank van Parijs.
« Wat gingt gij doen op de plaats waar men
« U heeft aangehouden ? » vroeg de Voorzitter.
— « Ik ging de grootsche gruw elijkheid der
c Canonade bewonderen. »
_ « Maar ik meende dat gij socialist waart? »
— « Inderdaad h heer Voorzitter.
........ « Laat eels zien : wat is het socialism? »
--- « Het is alle stelsel dat de verbetering der
« samenleving onderneemt. »
— « Maar dan zijn wij alien socialisten ! »
— e Zeker, heer Voorzitter. »
Proudhon's bepaling : e Het socialism is alle
N 1848,

,« stelsel dal de verbetering der maalschalW of samen« leving onderneemt » is Gene kluitspelerij. Evenwel

de socialisten maken er misbruik van, om verwarring to brengen in de gedachten, ten minste onder
ontkennenden vorm : « Alwie voor het socialism niet
« is, is tegen de verbetering der samenleving. »
Neen : het socialism is een bijzonder stelsel, een
.stelsel op zijn eigen, eene leering en eene gedragslijn voor cone partij, die onderscheiden is van alle
andere partijen.
Waarin - bestaat nu deze eigenaardige leering,
dit eigenaardig stelscl?
Graaf de Mun geeft er eene bepaling van in
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eene redevoering uitgesproken te Parijs, op lo Juni
laatstleden :
« Het socialism, zegt de Fransche redenaar, is
alle staathuishoudkundig stelsel dat al de arbeidstuic gen in gemeenen nationalen eigendom wil brengen,
• en de voortbrengst op gemeenschappelijken voet
inrichten, alsook de huishoudkundige rijkdommen
door den Staat verdeelen.
« Voila kW le socialisme. » « Daar is geheel het
socialism ! »
Is deze bepaling juist?
De vraag is wel een onderzoek weerd, nu dat
iedereen spreekt van socialism, en voor of tegen,
ermede bezig is als met het gewichtigste vraagstuk
van den tijd welken wij beleven.
cc

I.
De Mun's bepaling is onjuist.
Vraagt het socialism niets anders als de onteigening aller arbeidstuigen om de voortbrengst op
gemeenschappelijken voet in te richten onder het
geleide van den Staat? vraagt het niets anders als
de verdeeling aller huishoudkundige rijkdommen door
den Staat?
Schaffle in zijn boeksken « Die Aussichtslosig( keit der Socialdemocratie » zegt :
In der waarheid is (het socialism) eene geheele
C wereldaanschouwing, zooals heer Bebel zegt: Atheis« mus in godsdienst, Democratisch Republicanismus in
• zake van Staatsleering, Collectivismus (Staatsvoortc brengst) in Huishoudkunde, en men mag daarbijc voegen maatlooze optimismus in zedekunde, natu« ralistisch materialismus in metaphysiek, ontbinding
• van huisgezins- en huwelijksband en van al dat
• daaraan vast is in het huis, Staatsopvoeding in
• de pedagogiek, algemeene verlichtingsblaai in het
• onderwijs. Het geheele heet vrijheid en gelijkheid
• met klem op het laatste. »
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En het is inderdaad alzoo : er en is in al dat
menschelijk is, in geheel de wereldaanschouwing,
Been vak dat het socialism niet verpest.
« De christene beschaving, welke sommigen
zouden willen doer overeenkomen met de heden« daagsche verlangens, zegt Benoit Malon (Precis
c historique, theorique et jiratique de socialisme), de
« christene beschaving zoude niet meer kunnen leven
« in den hedendaagschen wetenschappelijken en maatA schappelijken dampkring. Zij is flood, al gebaart
« zij to leven : zij moet, in den gemeenen grafkuil
der geschiedenis geworpen worden met de Grieksch« Romeinsche beschaving, welke zij vernietigd en
« vervangen had.
« ..... Men moet zich ook eene nieuwe opvattting der wereld getroosten, en zich schikken naar
q eene nieuwe algemeene maatschappelijke gedrags« lijn, beide bekwaam voldoening te geven aan de
<< verstandvermogens der scherpzinnigsten, aan de
c gevoeligheid der besten, aan het geweten der
c rechtveerdigsten, bekwaam in een woord het menschc dom naar eene hoogere beschaving te stieren. Nu,
« deze volledige opvatting der wereld kan de hedenC daagsche wetenschap ten minste in hare begin« solen geven : deze gemeene gedragslijn brengt
« ons het socialism. »
Zoo is het inderdaad met het socialism gelegen.
De drift naar nieuwigheid is de wind die het in
alle vakken aanjaagt. Van het eerste ontstaan van
het socialism, van eer dat men eenig gedacht had
op touw gezet, wat de samenleving der toekomst
wezen zou, was de oorlogskreet : nieuwigheid! en
Zijne Heiligheid Leo XIII begint zijnen wereldbrief
met dit kenteeken van alle socialistisch stelsel :
4: Rerum novarum semel excitata cupidine, quadiu
« quidem commovet civitates.... »
De wereld moet vernieuwd worden : dit is de
leus van het socialism.
C
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Om rechtveerdig te zijn moet ik erkennen
dat deze overwegingen niet ontsnapt zijn aan de
scherpzinnigheid van Graaf Albrecht de Mun. In de
zelfde redevoering van io Juni 1893, wat verder, voegt
hij erbij : « Tusschen het socialism en ons ligt niet
g alleen de afgrond der maatschappelijke opvatting,
« maar daarenboven de afgrond der godsdienstige
« loochening.
« Als natuurlijk gevolg zijner gronddwaling
g nopens den oorsprong en de bestemming van den
( mensch, is het socialism goddeloos geworden : niet
g meer dan onder maatschappelijk opzicht, kan er
g lets gemeens bestaan tusschen ons en hem onder
« wijsgeerig opzicht. Wij zijn wij katholieken, aan
.g de kerk onderworpen, het licht zoekende in hare
g leering, en wij willen er geen ander om onzen
« optocht te verlichten. >>
Graaf de Mun erkent dat er in het socialism
niet alleen eene huishoudkundige dwaling schuilt,
maar ook eene grondige dwaling op het gebied van
godsdienst en wijsbegeerte. En toch volgens zijne
manier van spreken zoude men zeggen dat, naar
zijn gedacht, de ongodsdienstigheid aan het socialism
enkel toevallig- kleeft : « het socialism is goddeloos
c geworden... »

Neen, het socialism is niet goddeloos geworden,
het is goddeloos geboren, en zijne goddeloosheid
volgt even noodzakelijk uit zijn grondprinciep als de
leering van de gemeenzamelijke voortbrengst en de
verdeeling der huishoudkundige rijkdommen door den
Staat.
Moesten wij eene volledige bepaling van het
socialism geven, volgens de schriften en handelingen
der socialisten, wij zouden zeggen : Het socialism zs
een stelsel dat, namens de gelikhezd en de weerdigheld der menschelJke natuur, kerl dal alle tersoonlk voortbrengend kapitaal en alle to evallige ongelikheid
onrecht 4n, en beweerl dat de hedendaagsche samen-
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leving volscns di/ liznczep mod onder le boven gekcerd
en herschapen worden.

Dit is, naar onze meening, het kort begrip van
het socialism, als leering beschouwd.
Deze bepaling bevat :
0) het eerste uitgangspunt van het socialism :
c de geiijkheid en de weerdigheid der menschelijke
« natuur , »
2°) de eerste besluitselen daaruit getrokken, te
weten « de ongerechtigheid van gelijk welk per« soonlijk voortbrengend kapitaal en van gelijk welke
c toevallige ongelijkheid, »
3°) het eerste praktisch gevolg dezer grondleeringen, alsdat « de hedendaagsehe samenleving volgens
« dit princiep moet onder te boven gekeerd worden »
(dat is de critiek der bestaande orde);
4°) en het laatste praktisch gevolg « de her« vorming of beter de herschepping der samenleving
« door gemeenzamelijke voortbrengst en, van samen« levingswege, verdeeling der huishoudkundige rijk« dommen onder alien. »
Het zoude te lang zijn deze bepaling uit de
schriften der socialisten te bevestigen. a zoude nochtans eenige kortbondige wenken willen aanteekenen
nopens de vier bovengemelde punten om de gegevene bepaling begrijpelijker te maken.
I. — Wat is de mensch voor het socialism ?
De mensch bekleedt den hoogsten graad der
zoogdieren. Hij heeft vermogens welke zeer verschillen van de vermogens der andere zoogdieren; maar
toch heeft hij Beene onstoffelijke ziel. Hij is dus ook
niet bestemd voor een ander leven. Niettemin heeft
de mensch in zijne vermogens al dat noodig is om
de aarde in eenen hemel te herscheppen : daartoe
is er niets anders van noode als dat die vermogens
gekweekt en opgevoed worden en in verband gebracht,
gelijk het zijn moet, met de vermogens en de werkingen van al de andere menschen. Het menschdom
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is gelijk een bewerktuigd lichaam in hetwelk elk
deel zoowel einde is als middel voor het geheele,
en dat, door den bloei en de gezondheid van elkeen
zijner lidmaten, levensmachtig en bekwaam is zijne
volledige en zwierige ontwiickeling te bereiken. Daarin
bestaat de menschelijke weerdigheid welke in het
groeien onbeperkt is en welke de wet van gedurigen
en noodzakelijken vooruitgang gedurig voortdrijft.
Niemand kan dien optocht tegenhouden, maai het
behoort de samenleving met welgepaste spoorslagen
en goede richting dien optocht der menschheid naar
onbeperkte verbetering te helpen en te verhaasten.
Deze is de bestemming van den mensch en van de
samenleving.
Nu de gelijkheid. Alle menschen zijn gelijk.
Wel te verstaan, er zijn ongelijkheden die met de
natuur onoverwinnelijk verbonden zijn, zooals verschil
van geslacht, van lichaamsbouw, van aangeborene
bekwaamheid. Alle andere ongelijkheid is toevallig
en niet in den eisch der natuur.
Het is toevallig dat de eene mensch tijdelijk
goed bezit en de andere niet ; het groot verschil
van bekwaamheid liegt aan afkomst, opvoecling, en
a.ndere toevallige omstandigheden. Alle zulke ongelijkheden zijn met de natuur van den mensch
geenszins verbonden.
Uit die natuurlijke gelijkheid van den mensch
volgt regelrecht dat de eene mensch wel mag en
moet nevens den anderen staan, maar nooit bozien
den anderen. De natuur is immers de zelfde, te
weten de natuur van het hoogste wezen der wereld,
gelijk wij het hooger bepaald hebben. De cone
mensch is onafhankelijk van den anderen : beiden
zijn alleenelijk afhankelijk van het geheele, te weten
het menschdom, dat zij als deelen van het geheele
samenstellen. “< Als de liberale burgerij de Fransche
« Omwenteling voor leuze genomen heeft, VrOzeid,
'(< Broederljkheid, Geljkheld, zeggen de socialisten,
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4 zoo heeft zij met der daad de vrijheid ing-ericht,
maar zij heeft de broederlijkheid en de gelijkheid
« vergeten. Aan ons, socialisten, komt het toe die
« broederlijkheid en gelijkheid in te richten en
« daarmede de vrijheid zelf werkstellig te maken
« voor alien! »
II. — Alle toevallige ongelijkheid maakt dat de
eene mensch boven den anderen staat. Dus zij is
strijdig met de menschelijke natuur en onrechtveerdig. Het is de zwakheid der vrouw die maakt dat
zij onder het gebied van den man moet _staan in
het huisgezin : maar dit overgroot verschil van
krachten, zoo lichamelijke als verstandelijke, tusschen
man en vrouw is verschuldigd niet aan de natuur,
maar aan de opvoeding, aan de behandeling van
beide geslachten sedert eeuwen. Die ongelijkheid
kan en moet uit den weg!
Het is gebrek aan opvoeding en menschelijke
behandeling sedert eeuwen, alsook gebrek aan tijdelijke goederen, die maken dat de eene mensch zich
moet geneeren met een enkel ambacht of een deel
van een ambacht, daar waar de andere keus heeft
tusschen vele bezigheden. De oorzaak dezer ongelijkheid toont dat zij toevallig is. Zij kan dus en
moet uit den weg!
Het is de lukslag der geboorte, de schikking
der samenleving, het welgelukken ten uitsluitelijke
profijte van den eenen mensch en tegen den anderen,
die maken dat de eene mensch bezit en de andere
niet. Nog eens de oorzaak dezer ongelijkheid is
toevallig : dit moet altemaal uit den weg!
Al die ongelijkheden krenken de weerdigheid
van den mensch en verminken de gelijkheid : zij
zijn diensvolgens alle onrechtveerdig!
III. -- Daaruit volgt nu het onderzoek der
bestaande orde. Wat zien wij overal, roepen de
socialisten uit, tenzij overal verdrukking van den
eenen mensch door den anderen? De werktuigen
4

114

WAT IS HET SOCIALISMUS?

dezer verdrukking zijn de godsdienstige leeringen
en instellingen, waarmede men bij de menschen het
besef hunner weerdigheid belet; 2° Het voortbrengend kapitaal waardoor de eene mensch den anderen
beheerscht en met hem in betrekking komt van
werkgever tot werkman en ja tot daglooner. Het
voortbrengend kapitaal is het kapitaal dat gebruikt
wordt om waren voort te brengen, of te helpen
voortbrengen, zooals machienen, werkhuizen, stoombooten, ijzerenwegen, mijnen, akkers enz. Het kapitaal
daarentegen dat bestaat in de vruchten van den arbeid
dienende om den mensch te spijzen, te kleeden, enz,
heet genietkapitaal. Deze tweede soort van kapitaal
mag ter beschikking van den burger op zijn eigen
gelaten worden. Maar de eerste soort van kapitaal,
te weten het voortbrengend kapitaal, als het ter
beschikking gelaten wordt van eenen mensch, uitsluitelijk te zijner bate, dient noodwendig om den
anderen. mensch uit te buiten en mag diensvolgens
niet geduld worden. De tegenwoordige wereld is
dus eene aaneenschakeling van verdrukking en uitbuiting : van verdrukking omdat de aangehaalde
middels noodzakelijk den eenen mensch meester
maken over den anderen ; van uitbuiting, omdat de
eene mensch leeft op den arbeid van den anderen.
Daarom moet het aanschijn der aarde vernieuwd
worden. De Godsdiensten moeten afgeschaft warden
de samenstelling van het huisgezin, gelijk het nu
is, moet weggevaagd : de -privaat eigendom moet
uitgeroeid worden voor al hetgeen voortbrengend
kapitaal aangaat. Zoo schrijft Vander Velde in het
dagblad « Le Peuj5le » van 3 Mei 1893 : « Hoe
« belangrijk deze ook mogen wezen, 't en is geen
• zeker getal hervormingen, onmiddelijk uitvoerbaar,
« die de gemoederen in beweging brengen gelijk
« het socialism op den dag van heden of het
« Christendom, eertijds. De werklieden-partij zoude
• Beene reden van bestaa.n bebben, als bijzondere
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( partij, indien zij niets anders behertigde als den
« afslag op het brood, de regeling der werkuren of
« de inrichting der werklieden-verzekering.
« Over (leze eerste en noodzakelijke schreden,
« ligt er jets geheel anders; het collectivism, op
« huishoudkundig gebied, en het volleaV socialism
« op wijsgeerig gebied.
« Daarom, krachtens de werkelijkheid der toestan« den zelf, moet de werkliedenpartij tegenstreefster
« zijn van alwie het kapitalisch regiem wil behouden
« en alleenelijk zoeken het te verbeteren ; van alwie
« aan de Kerk het zedelijk bestier der wereld laten
« wil en alleenelijk zoekt eenige toegevingen te
« bekomen aan den modernen geest.
« Om logiek te blijven moet zij dus stand nemen
« te zelfder tijde op het gebied van den klassenstrd
« en van den strJd tegen de _Kerk. »
IV. — Hoe zal nu die herschepping der wereld
geschieden?
Voor hetgeen den godsdieizst aangaat, ziehier
hoe De Brouckere dit uiteendoet in het dagblad
c Le Peufile >> van i9 Mei 1893. « De Katholieken
« die zich zouden inbeelden dat de dood van het
doctrinarism in ons land het einde van den oorlog
« tegen de Kerk zal medebrengen. geven zich aan
« wondere begoochelingen over; 't en is maar nu
« dat de ware strijd gaat beginnen. De Kerk was
« den zegepraal zeker, zoolang als men zich te
« vreden hield met hare leeringen uit te greten
« en hare regeltucht belachelijk te maken. Maar
« ziet, tegen Naar ideaal rijst een ander ideaal op,
« beter gepast op de tegenwoordige noodwendig« heden, gevloeid uit de hedendaagsche wetenschap
« en het hedendaagsch geweten; tegen hare zedeleer
« stelt men eene andere zedeleer, levendiger en
« zuiverder, bedegen in het socialism. Tegen de
« tien geboden Gods stelt men de geboden der
« Menschheid, tegen de liefde Gods de broederlijkK

C
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« heid der menschen, tegen het hemelsch paradijs
« de zaligheid verwezentlijkt op de wereld door de
c vereenigde pogingen van alle volkeren en alle
« geslachten.
« De nieuwe godsdienst heeft, gelijk de katho« lieke godsdienst, zijne apostelen en zijne marte« laren : hij heeft eene wonderbare waarborg van
« welgelukken, to weten de bliksemsnelle spoedig« held zijner voortplanting. Aan deze teekenen moet
« de Kerk erkennen dat haar stervensuur welhaast
« slaan zal. De nieuwe godsdienst zal haar vervangen
« met de zelfde noodlottige noodwendigheid, als dat
« de nieuwe vrije en gelijkheidsvolle samenleving
« der toekomst, de overheidszuchtige en uitbuitende
« samenleving van heden vervangen zal.
Aangaande het huissezin, zal het socialism zorgen dat de vrouw even als de man haar brood kan
winner, dat de kinderen niet meer op de kosten
der ouders maar op de kosten der samenleving
opgekweekt en gelijk opgevoed worden, met de
noodige bepaling van hun petal volgens het belang
der moeders en der samenleving : dan zal' het
huwelijk niets anders meer zijn als eene wederzijdsche schenking van ware vrije liefde, die natuurlijk
moet aanvang nemen en staken met den wil der
belan ghebbenden.
Eindelijk wordt alle voortbrengende lrivaat eigendom afgeschaft, en gelijk de manier van arbeiden
gemeenschappelijk geworden is, zoo moeten de arbeidstuigen gemeenschappelijk worden, alsook de voortbrengst en de verdeeling der vruchten van den.
arbeid. Die gemeenschappelijke voortbrengst en verdeeling moet geleid worden niet door den Staat
edit ware immers eene overheid) maar door de
samenleving volgens een stelsel van vrijen arbeid.
Deze zijn in breede lijnen de grondgedachten
van het socialism. Niet alle socialisten aanveerden
geheel dezen samenhang van gedachten : maar ik
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durf betrouwen dat de bepaling van het volledig
socialism, hooger gegeven, de dwaalleer afschetst
gelijk zij is. Het is zelfs noodzakelijk de bepaling
van het volledig socialism vO6r oogen to hebben
als men de bewijsvoeringen van socialisten wil
wederleggen. Men heeft schoon toonen en hertoonen
dat de privaat eigendom kan rechtveerdig zijn; in
het gedacht van den waren socialist blijft er altijd
eene opwerping : « privaat eigendom baart ongelijkheid. » Daaruit blijkt ook dat het volledig socialism wel eene questie is die den Godsdienst op het
nauwste aangaat; aangezien op het einde van het
spel geheel de leering afgeleid wordt van de materialistische opvatting van den mensch.
Er zijn in den mensch twee strekkingen, zeggen
de socialisten, ikzucht of egoism, en naastenzucht of
altruism. Het liberalism is de toepassing en de opbeuring geweest der Ikzucht. Nu zal de ikzucht door de
naastenzucht overwonnen worden : de ontwikkeling
is nu aan het werken. Als de naastenzucht de volle
overhand zal behaald hebben, dan zal het socialism
bloeien, en de aarde in eenen hemel herscheppen!
Wij antwoorden : neen : de materialistische ikzucht
van het liberalism is gevallen : de materialistische
naastenzucht van het socialism zal ook in het stof
tuimelen, en boven beider lijken zal de onstoffelijke
en onsterfelijke ziel, onder het Vaandel des christendoms, in de toekomst hare rechten eischen en zege
pralend bekomen !
Dit zoo zijnde, welke is, tegenover het socialism, de toekomst van den katholieken Godsdienst,
en van ons burgerlijk leven ? Wij zullen deze vragen
in eene andere aflevering onderzoeken.
E.

DE GRIJSE,

pastoor-deken.

Kortrjk, den 1 December 1893.
.....-,
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« LEN ONBEKENDE LAMARTINE. »

EN boek « Lamartine inconnu » wend onlangs
door baron de Chamborant de Perissat in
't Licht gegeven. De auteur doet eerder den
mensch dan den dichter kennen. Met reden heeft hij
geoordeeld dat de schrijver der « Harmonies poetiques »
en « Meditations poetiques » geen « onbekende » mag
heeten, en dat de herhaling van den lof, hem door
de strengste kritieken gegeven, zijne gloriekroon niet
schitterender zou makes. Het lezend publiek heeft nog
in 't geheugen wat Sainte Beuve zegde « 'Lamartine
eblouit par l'opulence des couleurs, par ces courbures
de cygne, decrivant ses cercles sacres au plus haut
des airs », en wat de Mazade schreef : « On dirait
que Lamartine n'a qu'a ouvrir son ame et son imagination pour que la poesie coule de source et s'epanche
en inepuisables torrents d'harmonie... Le chant nait
sur ses levres et s'elance sans efforts. Hymnes de la
nuit et du matin, priere de l'enfant a son reveil, ivresse
de la beaute et de l'amour, cantique de bonheur ou
desespoir s'exhalant dans le Crucifix, dans le Novissima

verba,

tout se mele et se succede, s'idealisant.
Veuillot
las geern Lamartine's gedichten, echter
L.
spaarde hij de waarheid niet en ongenadig maar rechtveerdig verweet hij hem de verkwisting zijner krachten

en begaafdheden. « De twijfel en de ijdelheid hebben die
machtige wondergaven verstrooid in nietige gewrochten,
al te dikwerf misprijselijk. Van zijn reuzenwerk zal
niets overleveo dan brokken , menigvuldige , enkele
grootsch ». Deze strenge beoordeeling, Lamartine heat
ze aanvaard, op voorhand. Den i r Juli 1832, ging
hij te scheep naar het Oosten.
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Een oneindige droefheid valt op zijne ziel. Hij
,zucht, hij klaagt over zijne onmacht om een eeuwignurend gedenkteeken op te richten. « J'ai souvent send
en moi un autre homme : des horizons immenses,
infinis, lumineux, de poesie philosophique, epique, reliBieuse, neuve, se dechiraient devant moi ; mais, punition
d'une jeunesse insensee et perdue ! ces horizons se
refermaient bien vite... Adieu donc a ces réves de
genie, de volupte intellectuelle ! Il est trop tard! J'esquisserai peut-étre quelques scenes, je murmurerai quelques
chants, et tout sera dit. »
Is de gang bij Lamartine onberispelijk of, gelijk
M. de •Mazade vraagt, bestaat er soms Beene eentonigheid in deze immer vloeiende uitboezemingen, in die
steeds murmelende waterers, in die onophoudende zachte
symphonie die u wiegt en soms ten hoogste wat
zoetjes schokt? De dichter neemt hij niet te groot
behagen in d'aanschouwing van zijn persoon ?
Een onverdiend verwijt werd aan Lamartine, in
onheusche termen, toegebracht. De Goncourt's noemen
4( den grooten dichter » piano a vendre ou a loiter.
In die spotternij ligt er evenwel een grond van waarheid. Gelijk het gezegde speeltuig nooit zijne klanken
weigert als er op zijne toetsen wordt gedrukt, zoo ook

kon men, op alle oogenblikken, uit de steeds gespannen
Tier van onzen « vates » eene zoete melodij hooren
opstijgen.
« Toutes les fois qu'une forte impression remue
mon dine, je suis pousse a ecrire ce que j'eprouve, a
chanter quelque part une joie de ma joie, un retentissement de ce qui , m'a frappe. » 't Is waar, Lamartine
heeft op zijn hert de drukking gevoeld van het geldgebrek en het is geweten dat hij menigmaal zijne Tier
met koortsachtige haast heeft bespeeld, tot groote schade
voor zijnen letterkundigen roem. Maar aan wat loffelijk
en vereerend gevoelen gehoorzaamde hij, bij dit overlreven zwoegen ? Dit ' voor later.
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Lamartine had Europa doorreisd en, meende hij,
uitgeput. Zijn drift naar verre tochten en zijn hongerige
inbeelding deden hem eene reis ondernemen in het
Oosten. Ginder als p ier, was zijn geest steeds aan
't werken, zijne pen onophoudend aan 't loopen. Hoe
die buitengewone bedrijvigheid uitgelegd ? Zijne ingeboren
liefde voor het werk werd geholpen door de uitstekendste gaven, gevoed met afwisselende tafereelen in
de prachtigste wereldstreken door natuur en kunst geleverd,
geprikkeld door de bewondering van eene aangebeden
vrouw en van een uitgelezen vriendental, altijd bereid
cm zijne geniale uitboezemingen en meditation met
warme toejuichingen te begroeten.

Uiterlijk was Lamartine een, Oink en schoon mensch
met aristocratische manieren ; hij beminde de pracht
en de verfijnste « confortable » te huis, op zijne reizen,
op de ontvangsten en gastmalen ; de geldqustie schoof
hij, voor die hoofdzaken, op den achtergrond. Gewoonlijk ernstig, kwam hij geern tot redetwisten, zich altijd
houdende binnen de palen der hoogste kieschheid. Elko
schoone inval werd op staanden voet in verzen gebeiteld,
onder 't snuiven van dikke grepen tabak en 't aanvuren,
niet het oprooken van een twintigtal sigaren. Zijn eigen
gedichten kon hij niet onthouden, vreemde verzen, hoe
grof, plat en koddig ook kon hij niet vergeten , hij bezat een
fraaie stem, maar kende geen noot muziek, toch zong hij,
na ze enkel eens gehoord te hebben, geheele arias en fragmenten uit de operas. Zijne vrouw la§ zijne handschriften,
verzachtte d'een of d'andere al te gewaagde uitdrukking,
schreef alles in 't schoon en verbeterde de drukproeven.

. 't Heeft waarlijk spot en schertsen geregend op
den « staatsman » Lamartine. « Hij draaide zelfs
zonder wind. » « Il changeait d'idee fixe. » Om dit
verwijt van onbestendigheid zal hij geglimlacht hebben,
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Hij schreef immers : « Il n'y a pas d'homme complet
que celui qui a beaucoup voyage, qui a change vingt
fois la forme de sa pensee et de sa vie. » Twintig
maal is overcireven. Zijne politieke ommekeeren bereikten
nooit dit getal. Wat er ook van zij, niemand zal
betwisten dat Lamartine zich steeds hield op de hoogten
der gedachtenwereld, en dat, onder betrek van inbeelding
en edelmoedigheid, zijne puikste redevoeringen mogen
staan nevens zijne heerlijkste gedichten. Hij viel, slachtoffer van zijn ideaal, dat was : een gemeenebest beheerscht
door de rechtveerdigheid en de gelijkheid voor God en
Vaderland ! De leus zijner Republiek luidde : Eerbied
aan de overwonnen ! en niet : « Wee den overwonnen ! »
In 1848 was Lamartine mededinger met Napoleon
voor het voorzitterschap der' Republiek. Hij bek warn
18000 stemmen. Frankrijk schonk hem eene vergoeding,
te weten 8o,000 inschrijvingen op den « Conseiller du
people » drie maand later door den mislukten candidaat uitgegeven, waaruit blijkt dat men den beruchten
schrijver verre boven den onpractischen staatsman stelde
en dat hij zelf geen wrok had tegen zijne medeburgers.

De schrijver van « Lamartine inconnu » poogt
de draaingen van zijnen vriend, op staatkundig gebied
te rechtveerdigen. Rechtuit gesproken, hij slaagt tamelijk wel. Neen, Lamartine was geen meerdere kameleon
en valsche profeet dan deze en gene zoogenaamde uit,stekende staatkundige. 't Is waar, hij had eens dienst
genomen bij de Bourbons en hij dichtte ter eere van
het « kind van mirakel ». « Neanmoins a bekent hij met
eene lof bare vrijmoedigheid « si j'etais attaché de preference et de cceur a la mernoire des princes de mon
berceau, les idees avaient grandi en moi, et je n'etais
nullement un croyant au dogme des legitimites; je
trouvais que de toes les prejuges de gouvernement, la
legitimite etait le plus honnéte, le plus sentimental...
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Je compris que la republique etait le seul gouvernement
assez fort par calmer et regulariser la revolution et
pour separer les partis dynastiques ou anarchiques qui
allaient s'entre-dechirer, si on donnait le trOne a celui-ci
ou a celui-la. » Zagen wij niet, meer dan dertig jaar
nadien, de ware katholieken, gehoor gevende aan het
heiligste gezag, die verklanng schrijven op hun vaandel
van « hereenigden » met de republiek?

Lamartine was geen meerdere dweper en droomer
dan een ander. De noodlottige gevolgen van eenen oorlog,
begonnen zonder welingerichte legers, zonder volksdrukking, werden zij door hem niet voorspeld ? Klaar had
hij in de toekomst gezien. Een gebrekkig beleid liet
de fransche troepen verdelgen; de ijselijkste regeringloosheid en de verbrokkeling van 't vaderland sloten het
bloedig drama van 1870. Wie is verantwoordelijk voor
die rampen? Napoleon III, de maker van de eenheid
van Italie. « Comment l'empereur ne prend-il pas enfin
un genereux repentir et ne secoue-t-il pas sa criniere
de lion, par laquelle les Anglais et les Piemontais le
conduisent a sa perte? La bombe d'Orsini est-elle
devenue la boussole du monde?

Zijn beginsel, in de sociale quxstie, steunt niet
op de tegenstrijdige rechten van kapitaal en werk, maar
op hunne wederzijdsche verplichtingen. Overal stelt hij
« de rechten van God » tegen de rechten van den
mensch, naar J. J. Rousseau. Het huisgezin, geschonden door de burgerwet en bedreigd met volkomene
verwoesting, door 't Socialism, wat forschen verdediger
zoude het op onze dagen niet hebben in Lamartine,
den liefdevollen echtgenoot en vader ? « L'esprit de

famille est la seconde time de l'humanite; les legisla teurs modernes Font trop oublie; ils ne songent qu'aux
nations et aux individualites; ils omettent la famille,
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source unique des populations fortes et pures, sanctuaire des traditions et des mwurs oil se retrempent
touter les vertus sociales. »
Is het echt dat in « Histoire des Girondins » de
guillotien verheerlijkt wordt en de nieuwe machtspreuk
« que le sang ne souille pas », schitterend gehuldigd?
Emiel 011ivier loochent en beweert dat de historieschrijver-dichter het schavot niet verguld maar onteerd heeft.
De rechtveerdige eischen der Omwenteling worden verdedigd, ja, maar de misdaden geschandvlekt, de slachtoffers opgehehield, hunne lijfstraffen beschreven met een
medelijdend penseel. Hij bekeert niet tot 1793, verre
daarvan, hij maakt het schrikbewind hatelijk. De dwalingen en drogredenen die het werk ontsieren, geen kritiek heeft ze gelaakt gelijk de auteur zelf. Hoort hem :
e Tout est juste dans mon jugement sur le clime de
la republique a l i dgard de Louis XVI. Une seule phrase
m'y blesse : ii y eut une puissance sinistre dans cet
ichafaud, concession menteuse a cette ecole historique
.de la Revolution qui a attribue un bon effet a une
detestable cause, et qui pretend que la Terreur a sauve
la patrie. Honte sur moi pour cette complaisance? J'ai
Zte indigne. contre moi-méme en relisant ce matin la

derniere page lyrique des Girondins (sur l'ensemble de
la Revolution), et je conjure les lecteurs de la dechirer'
.eux-mémes, comme je la dechire devant Dieu et devant
la posterite. »

Lamartine « beter gekend » verdient hij niet, dat,
wij, in zekere maat, zijne eereherstelling beproeven?
De goedgunstige lezer zal hem voortaan min streng
oordeelen ; hij zal niet meer volkomenlijk zijne staatkunde en vooruitzicht betwisten; hij zal zijne grootmoeklige afkeuring niet vergeten van de « guillotine doree ».
Zeker blijven er opwerpingen en mogelijk een onoverkomelijke tegenzin om Lamartine to vergeven. Lichten wij dus nog een anderen hoek op van den sluier
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die « Lamartine inconnu » voor onze oogen verbergt.
Die halsstarrig bleven tot hiertoe, zullen misschien eindelijk beklagen en vereeren dezen van wien Veuillot
schreef « que son tombeau renfermera plus d'or et
plus de magnificence que les tombeaux de Musset et
de Hugo. »

Tot 183o, smaakte Lamartine een ongestoord geluk.
Het mislukken zijner candidatuur voor de Kamer
was het eerste wolksken aan zijn blauwen hemel. Uit
spijt misschien, zeker uit lust voor 't reizen, ondernam hij eene bedevaart van dichter naar het Oosten,
« cette scene evangelique oa se passa le grand drame
d'une sagesse divine aux prises avec l'erreur et la perversite humaines ». Lamartine huurt een schip, de
Alceste, van 15o toa, met 19 matrozen hij neemt met zich
zes knechten, kamenieren, zijne vrouw, zijne,dochter, Brie
vrienden; in de ruimste zaal des vaartuigs stelt men
eene bibliotheek met 5oo boekdeelen, wapenbundels, een
arsenaal van geweren, pistolen en sabels ; op het dek
vier kanons, want de pissagiers zijn besloten hun
leven duur te doen betalen door de grieksche zeeschuimers; daarbij allerhande voorraad, voor eenen tocht
van twee jaar, in schrale landen. Gelukkige poeet! Hij
zwemt in den Pactool ! Het schimpend verwijt van te
hebben gezeteld « au plafond n, op de zoldering,
past beter aan L. huis- en geldbestuurder, dan aan

L. staatkundige. In het Oosten verkwistte hij goud,
met voile grepen. Een meubelstuk, een toom, een twig,
eene vaas, een weefsel, een tapijt, een sabellemmer vallen
zij in zijnen smaak, hij koopt en betaalt koninklijk.
In de eindelooze, verblindende oostersche bazars triomfeert de bekoring over hem, bij elken stap. Een jong
wit veulen « la perle des chevaux du desert
betaalt
hij zes duizend piasters. Hij ontdoet er zich van met
verlies, schaft zich andere peerden aan, die hij weérom,
als een makelaar, aan den man brengt, altijd met schade.
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Hij richt eene karavaan in, voor vier duizend frank.
Aan de vriendinnen zijner dochter schenkt hii gouden
halssnoeren.
Zijn eenig kind sterft. De « Alceste » zal het lijk
naar Europa voeren. Het schip komt niet op tijd.
Aanstonds huurt de mistroostige vader een ander vaartuig dat hem en zijne vrouw zal dragen, het betaamt
immers niet dat zijne gade zich bevinde bij het lijk
der arme Julia. Onze Cr6sus schrijft aan eenen :vriend
die aan 't bouwen is eener villa : a Maak schoon en
houd niet op met bouwen ! » Hoe hij de herbergzaamheid verstond kan men gissen uit talrijke brieven. « Mme
Craigy, de Londres, et ses filles, sont ici. Dargaud
et sa femme aussi. Mes nieces aussi. Roland aussi.
Nous avons plein le château d'Anglaises et de Smyrniotes. Couturier et sa femme partent ce matin ». Zoude
men niet denken aan het
Donec ens felix, multos nurnerabis amicos?
en nochtans L. op dit tijdstip gevoelde al het nijpende
van het : « res angusta domi ».
Baron Chamborat en Lamartine's vrouw beschuldigen hunnen vriend en echtgenoot van niets antlers
dan van « urie prodigalite de generosite D.

Wanneer ontwaarde onze poet eerst den afgrond
waar hij ging instorten ? Wij denken eenigen tijd na de
geldleening gedaan voor den afkoop der deelen zijner
vijf zusters, in het erfgoed van Milly. a Le poids de
cette terse dont je payai jusqu'au dernier cep avec de
l'argent d'emprunt, m'ecrasa longtemps... Si le temps
a des ailes, les interets d'un capital ont la rapidite et
le poids du waggon ».
Als de blinddoek is afgerukt, stijgen onophoudend
alai mkreten uit al zijne brieven. De voormalige Nabab
bukt onder het noodlot. Twintig duizend hectaren grond
en wijngaarden geschonken, voor 25 jaar, door den Sultan,
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Abl-ul-Medjid, aan den genialen zanger van het Oosten,
waren ontoereikend om het te kort te dekken. En welke
teleurstellingen met het vruchtbare land Burgaz-Owa en
zijne negen turksche dorpen ! Lamartine -, werd wel geboren onder der dichtren ster, maar hij was hoegenaamd
geen wijngaardenier, noch kudden- en echelsfokker. Op
dit veld ook zou hij zijn « ideaal » niet bereiken. Zijn
nieuwe eigendom, verre van winst te geven, verzwolg,
van den beginne af, 80.000 fr. geleend geld. Ten einde
raad, knoopt hij onderhandelingen aan met een engelsch
vennootschap voor het bebouwen en bewerken van
zijn turksche landouwen. Lamartine eischt 3o.000 fr.
0111 eene reis te doers naar ginder « paraitre la-bas
et ne pas agir un peu sur ma terre, c'est me perdre
de consideration et de credit a Constantinople ». De
Engelschen, wantrouwig, weigeren. De Sultan die niet
geern de zonen van Albion hunne tenten laat opslaan,
in zijn land, neemt Burgaz-Owa terug en betaalt, vijf
en twintig jaar lang, aan Lamartine, eene lijfrent van
80.000 piasters.

L. verlost van kommer en druk, in het Oosten,
zucht onder den last van zijne eigendommen, in Frankrijk,
te Saint Point, Monceau en Milly. « Ma situation est
affreuse, et mon humiliation depasse celle de Job « Je
pars a l'instant pour Monceau oh mes vignerons sont
venus bier, me sommer de vendanger vert et pourri,
sous peine _de ne pas vendanger du tout. J'avais
3oo.000 fr. dans mes vignes it y a trois moss, je
crains de ne 'pas avoir de quoi payer seulement les
tonneaux. Il faudra suspendre de nouveau ses payements! Mes recoltes, mon dernier refuge, viennent
de s'evanouir en huit jours, sous la maladie des vignes.
Je ne ferais pas de quoi payer limp& sur quinze cent
mille francs de terre. — Teprouve les plus grands egards
de la part de mes quatre cents creanciers du pays.
Ja, lezer, vier honderd schuldeischers van de streek,
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meest wijngaardeniers, zijne geburen, die, vol betrouwen, hem, op zijn eerlijk woord, hunnen wijnoogst
verkochten, vvelken hij, naar gewoonte, met verlies
uitzette. Mijn man lijdt schrikkelijk, meldt M e L. ;
hij heeft aanvallen van wanhoop die mij benauwd.
makers, » Gelukkig is de ziel van eenen dichter vatbaar voor plotselinge ommekeeren.
De minste zonnestraal verdrijft de wolken van het
gelaat ; een gunstig voorval is als een tooverroede die het
hart doet jubelen en juichen om het opklarend verschiet.
« J'ai fait une belle recolte de 3000 pieces de vih.
Cela va m'aider. Mes vendanges vont commencer
demain, et seront superbes, Environ 120.000 francs,
je pense ! .... — Voila la table deblayee de 5oo cornptes,
arrieres depuis deux mois d'angoisses. Mes affaires sont
De wijnstokken brengen druien bonne perspective. »
ventrossen voort en Lamartine's pen talrijke boeken.
De koorts en de zinkingpijn nemen niets at van
zijne zielskracht en werkzaamheid.
Hij beroemde zich op zijne vruchtbaarheid. « Je
passe mes nuits a fouvrage. J'ai ecrit un volume de
quatre cents pages, en 24 jours. » Zijne nicht zegt :
« Mijn oorn werkt buitengewoon. Op dertig dagen
maakte hij 5oo bladen van het Leven van Alexander

den Groote. Daarbij spreekt hij dagelijks met 6o boeren,
hij maakt de wijnrekening, bezoekt de wijngaards enz. »
De man, kon, wel is waar,_ zijnen geest losrukken
van de geldbeslornmeringen, en zijn pijnigenden toe-:
stand vergeten van het oogenblik dat hij de pen in
de hand vatte, maar 't blijft immer waar data haast
en spoed, is Telden goed ». Dat ondervinden de lezers
van « Histoire de la Restauration; Histoire de Turquie; Histoire de Russie; le Tailleur de pierces de
Saint Point ; Genevieve, etc. » Onze dichter heeft sours
luimige en prettige invallen. « Tout ce qui a une retraite
rurale, inviolable aux huissiers, et oil it peut dormir
dans le lit de son pere et manger des pommes de terre
de son jardin, est heureux. »
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Hoe velen, geplaatst in den toestand van Lamartine, geven den moed op, ofwel spotten met hunne
schuldeischers, of stellen een einde aan hun rampzalig
leven, door de zelfmoord?
Lamartine gaat troost zoeken in den godsdienst.
Hij zal strijden tegen de Fortuin die hem met hare
vier wielen te gelijk vermorzelt; uit eergevoel, verslaaft
hij zich aan een afbeulend werk, ten einde, in zekere
mate, zijne schuldeischers te voldoen. « Quant a moi,
je serais mort deja mille fois de la mort de Caton, si
j'etais de la religion de Caton, mais je n'en suis pas ;
j'adore Dieu dans ses desseins; je crois que la mort
patiente du dernier des mendiants sur sa paille est plus
sublime que la mort impatiente de Caton, sur le -troncon
de son epée. » Mgr Perraud, in eene merkweerdige lijkrede, uitgesproken in de hoofdkerk van Macon (1890),
herinnerde eenige der verhevene gedachten, die in de
werken van onzen dichter schitteren als sterren aan zijn
christenen hemel. « Toute civilisation qui ne vient pas
de ridee de Dieu, est fausse. Toute civilisation qui
n'aboutit pas a l'idee de Dieu, est course. Toute civilisation qui nest pas penetree de l'id6e de Dieu, est froide
et vide. La derniere expression dune civilisation par
faite, c'est Dieu mieux connu, mieux adore, mieux
servi par les hommes. La priere est le dernier mot et
le dernier acte de toute civilisation vraie. »
Lamartine stierf in 1869, na de heilige rechten te
hebben ontvangen uit de handen van den Eerw. Deguerry,
pastoor der H. Magdalena en toekomenden martelaar.
Zij was verhoord gevk, orden, zijne bede
0 Dieu de mon berceau,
Sois le Dieu de ma tombe!

Lovendegem.

E.
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verklaring van de mansnamen die aan Audinghen, Maninghen, Bonningues, Bessingue, Tatinghem, Elinghem, Spanghem ten grondslag liggen,
-moet de bijzonder Friesche namenkunde helper. Immers
-slechts onder de Friesen zijn die namen nog in wezen, of
anderszins bekend gebleven, terwijl ze bij de andere
.Germaansche volksstammen verloren gegaan zijn. Zoo
•inden wij in den plaatsnaam Elinghem het patronymicon
Eling, den mansnaam Ele. Deze mansnaam, ook in zijne
iverkleinvormen Eelke, Eelco, Eeltje, Eeltse, Eelsen in
zijnen vrouwelijken vorm Eelkje, en tevens, oneigtaiik, in
ziinen patronymicalen vorm Eling, is nog heden bij de
Friesen in voile gebruik. En zeer menigvuldig zijn ook
bij de Friesen de geslachts- en plaatsnamen, van Ele
afgeleid ; bij voorbeeld : Elenza, Eelkema, Eelcoma, Eeltsma, Eelsma, Eeltjes, Elingsma, Elinxma,
enz. En Elahusen , dorp in Friesland ; Elens (voluit
Elinga), gehucht bij Ulrum in Groningerland; Eelswert,
gehucht bij Opwierde in Groningerland, Elinga-sate te
Ferwerd in Friesland, Eelsma-state te Siksbierum in
Friesland, Elema-heerd bij Godlinse in Groningerland.
,Ook Ehlingen, zooals een dorp heet bij Ahrweiler tus-schen Bonn en Coblentz gelegen, en Elinghen, een
dorp bij Halle in Brabant, behooren tot de plaatsnamen, van den mansnaam Ele afgeleid. Misschien ook
,Elixem (Elinks heiin ?) in het land van Luik ; Elene
ER
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in Oost-Vlaanderen ; Elewijt in Brabant. De oude, oorspronkelijke vormen dezer Brie Belgische plaatsnamen zijn
mij onbekend; dus en kan ik ze niet met zekerheid
verklaren.
Wat nu den mansnaam Ele op zich zelven aangaat,
deze en is anders niet als een vleivorm in vervloeide
gedaante van Edel of Adel (Athal), deel van zoo
menige volledige Oud-Germaansche mansnaam ; bij voorbeeld van Athalbercht, Adelbrecht, Aelbert, Albert; (ook

Elbert

komt voor in de Sassische gewesten van NederAthalwin, Alewijn, in Engelland Elwin, enz,

land); of

De Artesische plaatsnaam Spanghem is voluit Spanninghem, Spanninga-heim, en afgeleid van eenen mansnaam Spannr, Span, in FORSTEMANN 's Altdeutsches
Namenbuch vermeld, en die bij de Friesen nog langen
tijd na hunne Kerstening in gebruik gebleven is. Hij
leeft ook nog heden bij de Friesen in hunne geslachtsnamen Spanninga en Span, en in hunnen plaatsnaam,

Spannum (dat is : Spanna-heiin, woonstede van Span),
zooals een dorp beet in den driehoek tusschen de steden
Leeuwarden, Franeker en Bolsward. Van dezen plaatsnaam is dan weer de maagschapsnaam Spanhemius, iri
verlatijnschten vorm, afgeleid. Eindelijk nog Spanga (yea,
verhollandscht tot ga, is het Friesche woord voor dorp),
een dorp in de Friesche gouw Stellingwerf gelegen.
Een ander Spanheim, abdij, ligt er nog bij Kreuznach
in de Pruissische Rijn-Provincie.
Het zoude ons veel te verre afleiden, zoo wij al
de overige patronymicale plaatsnamen" van bladzijden 44
en 45 bier nader wilden uitleggen. Voor een deel althans
vindt men de mansnamen die daar aan ten grondslag
liggen, zoo mede hunnen samenhang met Friesche
geslachts- en plaatsnamen aangegeven in mijne Friesche
Naamlijst, die, in vereeniging met het Friesche Woorden-

both,

thans worth uitgegeven bij MEYER en SCHAAFSMA

te Leeuwarden.
De overige patronymicale plaatsnamen van Artesie
zijn, in de mansnamen die daarin verdoken zittenT
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zoodanig verbasterd, ingekort, veranderd, dat zij schier
onkenbaar zijn geworden, en het bij velen de grootste
ervarenheid in de Germaansche namenkunde vereischt,
om ze te ontleden en te verklaren. Ja, zoo de oorspronkelijke, de volledige vorrnen ,ons, in vele gevallen,
niet uit oude oorkonden bekend waren, het zoude nu
onmogelijk zijn om klaarheid in deze duisternis te
brengen. Immers, om een enkel voorbeeld te noemen,
wie en zoude met den plaatsnaam Heuringhenz niet verlegen staan ter verklaringe? Maar de middeleeuwsche
oorkonden komen ons te hulpe, en leeren ons dat dit
dorp in die tijden Henrickinghem heette. Nu wij dit
weten, is de duiding van Heuringhenz zeer gemakkelijk ,
het is het hem of heinz, de woonstede der Henrickingen,
der afstammelingen of zonen van eenen man, die den
volledigen Oud-Germaanschen naam Henrik of Heinric
gedragen heeft.
Daar bestaat nog eene vierde groep van Germaansche
patronymicale plaatsnamen in Artesie. Evenals de namen
van de derde afdeeling (zie bladzijde 45) patronymica
zijn met het woordeken hem daar achter gevoegd, zoo
zijn de namen van deze vierde groep patronymica met
het woordje tun of thun als achtervoegsel. Deze plaatsnamen zijn dan : Warincthun, Todincthun, Alincthun,
Olincthun,Baincthun,Verlincthun,Tourlincthun,Colincthun, Pelincthun, enz.
Dit achtervoegsel tun of thun is een zeer bijzonder
en merkweerdig Oud-Germaansch woordeken. Het beteekent oorspronkelijk eene onzheining, eene omvredigmg
van naast elkanderen geplaatste en onderling verbondene, samengevlochtene en samengehechte teenen,
tinen of twijgen, die een stuk grond, eenen akker,
een huffs, eene landhoeve om- en insluit. Zulk eene
ornheining omsluit nog, op oude afbeeldingen, den leeuw
van het Hollandsche wapenschild, of ook, in zinnebeeldige voorstelling, de Hollandsche Maagd, en draagt dan
nog den oorspronkelijken naam van « de Hollandsche
tuin ». Ook in het Hoogduitsch heeft dit woord, in den
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Hoogduitschen vorm Tattn (1), nog zijne oorspronkelijke
beteekenis van omheining behouden, ook als deze omheining uit palen of planken bestaat. In de Protestantsche
kerken van Nederland is de ruimte condom den preclikstoel gemeenlijk met eene omheining, in de gedaante
van een vierkant houten hekwerk omgeven, waar binnen
de bediening van den H. Doop plaats heeft. Dien ten
.gevolge Ldraagt deze omheining den . naam van het
doophek. Maar in Zeeland is deze benaming niet in
gebruik; daar noemt men het doophek tuun — aldus
de oude en oorspronkelijke beteekenis van dit woord
in stand houdende.
Overigens is in Noord-Nederland de beteekenis van
dit oude woord tun verloopen , en van omheining overgegaan op het omheinde. Eenen hof of eene gaarde,
waar men bloemen en sierboomen, of ook vruchten en
groenten kweekt, noemt men hedendaags in Holland
eenen tuin, in Friesland tuun (tun), aldus pars pro
loto nemende. Indien de Vlamingen dit woord in deze
oneigenlijke, onredelijke beteekenis niet van de Hollanders willen overnemen, al words het hun ook als geijkt

Nederlandsch opgedrongen, handelen zij redelijk en
rechtzinnig. Het eigene Vlaamsche woord hof of gaarde,
-vroeger ook in Noord-Nederland in voile gebruik, is
beter, ouder, oorspronkelijker. Dat men zich daaraan
dan houde !
Als een *bewijs hoe zeer de oude beteekenis van
het woordeken tun in Noord-Nederland verloren gegaan
is, moge 't volgende dienen. Daar is een overoud yolksliedje, dat in de middeleeuwen in alle Nederlandsche
gewesten, in alle Nederduitsche landen en gouwen van
Duinkerke en nog verder westelijk, tot Hamburg en
nog verder oostelijk bekend en in veelvuldig gebruik
was ; dat begirt alzoo

(i) Tun, tuun, twin = zaun; t = z of tz ; u, uz = au/ Hid,
Iiid = zeit ; hues, huis
haus.
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De koekuyt op de tune sat,
Het regende seer en hi werd nat.
Heden ten dage is dat liedeken bijea volkomen
vergeten en uit der lieden herte en mond verdwenen.
Slechts in weinige plaatsen van het bovengenoemde
groote taalgebied kent het yolk het nog. Eene van die
plaatsen is de stad Bolsward in Friesland. Maar, het
, woord tuun, waar een vogel op zoude kunnen zitten,
niet meer verstaande, zoo heeft men dit woord veranderd, en men zingt daar nu
De koekuut oppe toren sat — enz.
Ook in Engelland is het oude woordeken tun bewaard
gebleven, zij bet dan ook, door verloop van tijd, in
eene eenigszins veranderde gedaante, en tevens in eene
gewijzigde beteekenis. Ook in Engelland, als in Holland, heeft men pars pro toto genomen, en heeft het
oude tun thans als town de beteekenis van stad gekregen. Namelijk stad, als eene omheinde, omtuinde, door
eenen tuin (bolvverk (I), wal of muur) omringde woonstede. Eerst was de enkele sate, het enkele huis van
den Germaan, 't zij dan in Engelland of aan den
vasten wal in Artesie, Vlaanderen of waar elders,
orntuind, daarna twee of meer landhoeven van verwante
of bevriende lieden gezamentlijk. Dit gehucht (gehofte,
ge-hof-te) groeide aan tot een dorp, later tot eene stad,
en de tun, uit teenen gevlochten, was eveneens vermeerderd, versterkt, veranderd in eene omheining van
zware balken, later in eenen sterken steenen muur met
torens en poorten — de oude naam

tun, ton, town

(i) Bolwerk, ook in het Engelsch bullwark, een wetk of samenstel van bollen, boleiz, Hoogdmtsch Bohle, dat zijn zware balken,
behouwen boomstammen. Dit zuiver O u' d-Germaansche wooed vinden
wij terug in het hedendaags Fransche woord boulevard, breede straat,
lei of laan, aangelegd ter plaatse der voormalige bolwerken of vestingsmuren, die de oude steden omsloten hielden.
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was evenwel gebleven, gold eerlang voor de geheele stad, en
bleef ook in den naam van stad of dorp bewaard, in
Engelland zoowel als in Artesie, Voorbeelden : Allington
in Engelland, overeenkomende met Alincthun in Artesie.
Andere plaatsnamen, in hunne patronymica verwant aan
Allington en Alincthun,zijn nog Allincourt (Allink-hove) in
de Champagne, en Alligny (Allingen) in Burgundie, Frankrijk. Verder Allingawier, dorp in Friesland; Allinga-sate,
boerenhofstede bij het dorp Tietjerk in Friesland ; AllingahuiTen, gehucht bij het dorp Winsum in Groningerland ;
Alingewolde, de oorspronkelijke en volledige naam, zooals
hij in middeneeuwsche oorkonden voorkomt,van het hedendaagsche Ayenniolde , een dorp in Oost- Friesland ;
Allinghausen, geh. bij Wald-Broel in Rijn-Pruissen ;
Allrofen, oudtijds vomit Allinchova, het hof der Allingen,
een dorp in Beieren, en z. Zoo als men ziet, kinderen
of afstammelingen van mannen, die Ale of Alle (zie
bladzijde 129 hiervoren) geheeten hebben, zijn er in alle
Germaansche landen, Engelland en de Germaansche
gewesten van Frankrijk niet buiten gesloten, overal
geweest, en zijn daar Kijkens de levende geslachtsnamen,
in,menigvuldig aantal, nog in wezen; even zoo de plaatsnamen, naar hem genoemd.
Maar keeren wij tot de tunnamen terug. Andere
zulke namen, als plaatsnamen zoo veelvuldig in Engelland voorkomende, zijn nog Eckington, Edington, Alkington, Kensington, Bennington, Sherrington, en honderden
anderen, schier alien patronymicale namen.
Hoogst opmerkelijk is het, dat plaatsnamen met
het woord tun samengesteld, overigens in de Germaansche landen schier geheel ontbreken, althans zoo
hoogst zeldzaam zijn, dat de onvermoeide en geleerde
navorscher FORSTMANN in zijn Altdeutsches Namenbuch
er slechts een zevental weet aan to wijzen — terwijI
zulke namen juist in Engelland zoo ruimschoots en
overtalrijk voorkomen, en ook in Artesie, het kleine
grondgebied in aanmerking genomen, betrekkelijk even
talrijk zijn. Bij de Angel-Sassen maakten deze plaats-
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namen wel een achtste gedeelte uit van alle namen
over het geheele land van dezen volksstam verspreid.
Uit dit samentreffen der tunnamen in het Angelsassische
Engelland en in Artesie, terwiji wij die namen te ver,geefs zoeken in het landschap Angelen (in Sleeswijk),
in al de Sassische landen en gouwen van Noordwestelijk Duitschland en Oostelijk Nederland, in geheel Friesland en Vlaandercn, alien landen wier ingezetenen ten
nauwsten met de Angel-Sassen en de Artesiers verwant
waren of zijn, molten wij wel besluiten, dat er eene
nauwe bloedverwantschap, eene oorspronkelijke eenheid
van afkomste bestaan heeft tusschen het Sassische yolk
dat in Engelland, en dat hetwelk in Noordwestelijk
Frankrijk, aan het later zoogenoemde Litus saxonicum,
dus in het hedendaagsche Artesie zich heeft neergezet.
En even opmerkelijk is het dat de patronymica,
voorkomende in de artesische tunnamen, met inc (ink)
zijn samengesteld ( Alinethun, Todincthun), terwiji de
enkele patronymica (Ricmaninghen, Wacquinghen) en
die, welke hem tot achtervoegsel hebben (Lottinghem,
Ruminghon), juist door den vorm ing zijn gekenmerkt.
Hiervan is mij Beene uitzondering bekend. Nu weten
wij (op bladzijde 46 hiervoren is het ook reeds vermeld),

dat juist de Sassische patronymicaal-vorm ink is, terwiji de Frankische ing en de Friesche inga is. De
patronymica op ink zijn bijzonder eigen, zoo in geslachtsgs in plaatsnamen, aan de Sassische gouwen van Nederland, terwiji ze in de Frankische en Friesche gewesten
ontbreken, en door ing en inga vervangen zijn. Het ligt dus
voor de hand om aan te nemen, dat het Germaansche, het
Dietsche yolk dat Artesie bewoont, en de bijzonderheden zijner oorspronkelijke taal ons in de Artesische
plaatsnamen heeft nagelaten, van tyveederlei stain was, van
Sassischen en van Frankischen of van Frieschen bloede.
En dat de Sassen de tunnamen, de Franken of de Friesen daarentegen de hemnamen, met de enkelvoudige
patronymicale plaatsnamen, hebben in 't levee geroepen.
Daar is niets, voor zoo verre mij bekend is, dat zich
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tegen deze stelling verzet ; integendeel, daar is buiterr
dien nog veel, dat Naar aannemelijk maakt. En zoo'
straalt bier de namenkunde, versterkt door de kennis
van- de eigenheden der volkstaal bij de verschillende
stammen waaruit ons Dietsche y olk bestaat, een verrassend licht uit op de geschiedenis van die volken in'
die overoude tijden, waarvan de geschiedboeken zwijgen
of slechts schaars eene spaarzame getuigenis afleggen,
overoude tijden, waaruit geene schriftelijke oorkonden, ter nauwernood enkele vage overleveringen bestaan.
Een licht, dat ons de wegen doet kennen, die de wan-delende volksstammen in dien grauwen voortijd gegaan
zijn, en de landstreken die zij doorgetrokken hebben,
een licht, dat de plaatsen ons- doet kennen, waar zij zich eindelijk in vaste woonsteden blijvend hebben
gevestigd, de Sas in zijnen tun, de Frank of de Fries-in zijn hem.

Het en moet ons niet verwonderen, dat wij in,
Artesia, even als ook in Engelland, de Sassische tun-

en

de Frankische of Friesche hemnamen thans naast:
en nevens elkanderen, als 't ware onder elkanderen vermengd vinden. Wij we g en immers, dat de benden yolks,
de volkplanters of landverhuizers, de uitwijkelingen dieBrittannie veroverden en bevolkten, uit maagschappen,gezinnen en enkelingen van verschillenden volksaard,
uit Sassen, Angelen, Jutten (of Noord-Friesen) en,
Friesen waren samengesteld.
1k stel mil deze zaak aldus voor. In de vijfdeeeuw voornamelijk, rnaar ook reeds vroeger in de derde`
en vierde eeuvi, na Christi geboorte, trokken lieden uit
de verschillende volken die in Noordwestelijk Germania
waren gezeten, om lotsverbetering to erlangen, over
de Noordzee naar het rijke en vruchtbare, door de
Kelten slechts dun bevolkte Brittannie. Juist zoo, en
orn de zelfde redenen, als in deze negentiende eeuw
lieden uit allerlei volken van Europa naar Noord-Amerika-
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trekken. M T estwaarts was de leuze, toen zoowel als nu.
Geheele benden y olks trokken uit hunne oorspronkelijke
woonsteden aan den zuidelijken oever der Noordzee en
van de meer binnenlands gelegene heidevelden, te scheep
gaande in de monden van Flie, Lauwers en Eems, van
Weser, Elve en Eider, dwars over de Noordzee naar
Brittanni6, in die tijden het Land van Beloften. Die
reize ging met groote moeielijkheden gepaard, in aanmerking genomen de kleine en gebrekkige schepen (de
kielen, ceola's of tsjalken), waarmede men zich behelpen moest. Om dit bezwaar, die moeielijke tocht over
de veelal omstuimige Noordzee zooveel mogelijk te
ontgaan, koos men den kortsten overgang, het nauwste
gedeelte der zee, de plek waar de vaste wal het dichtste
tot de oevers van het elland Brittannie naderde, met andere
woorden, dat gedeelte van het Engelsche Kanaal, 't Welk
de Friesche en Hollandsche zeelieden van onze dagen
de Haden of de Hoofden noemen, en dat in de boeken
als het Nauu' van Calais bekend is. Om daar te komen,
moesten die uitwijkelingen uit hunne oostelijke woonsteden langs den zuidelijken oever der Noordzee westen zuid-vvestvvaarts voorttrekken. En zoo deden zij.
Zoo als boven reeds gezegd is, bestonden die
benden landverhuizers uit allerlei yolk, uit leden van
verschillende, maar verwante volksstammen, die elkanderen onderling, met meer of minder moeite, verstaan

zekerlijk wel het hoofdbestanddeel van deze benden, die slechts los onderling samen=
hingen, die slechts door den gemeenschappelijk ondernomen tocht, slechts door het gemeenschappelijke doel
verbonden waren.
Op hunnen tocht door de gewesten, die heden ten
dage Holland, Zeeland, Vlaanderen heeten, kwamen zij
bier en daar door weinig bevolkte of geheel eenzame
oorden, die bun genoegzaam levensonderhoud aanboden,
en die, door verlatenheid zoowel als door vruchtbaarheid,'
den armen landverhuizers noopten daar voor goed te
blijven. Zoo deed dan ook deze of gene maagschap,
konden. Sassen vormden
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dit of dat gezin, versterkt met den een of anderen;
of met meerdere bevriende enkelingen. Dit is waarschijnlijk de oorsprong, bij voorbeeld, van het dorp
Sassenheim (woonstede der Sassen, eene Sassische yolkplanting?) in Holland tusschen Haarlem en Leiden, en
van de talrijke sporen van Sassen en Friesen en
Sweven, die de opmerkzame navorscher nog heden in
Zeeland en West-Vlaanderen en Zee-Vlaanderen ontmoet.
Zoo kwamen de landverhuizers, wier scharen onder weegs
reeds aanmerkelijk gedund waren, wier aantal reeds verminderd was door de achterblijvers in Holland, Zeeland
en Vlaanderen, eindelijk in het gewest, later Artesie
genoemd, waar zij, in hootdmassa, uit de overoude
havens van Kales en Boonen, eenen , korten en gemakkelijken overtocht naar Brittannie vonden. Maar geenszins
alien trokken over. Het schijnt wel, dat dit gewest
van Gallie, zoo nabij Brittannie gelegen, en in der daad,
in menig opzicht, wat bodem- en luchtsgesteldheid,
ligging, enz aangaat, veel overeenkomst met het begeerde
Brittenland aanbiedende —den volke bijzonderl ijk behaagde,
en hen tot blijven, tot duurzame vestiging noopte.
In der daad, het onderscheid tusschen dit liefelijke, vruchtbare, heuvelachtige land, langs den zeeoever zich uitstrekkende, en met eene zachte luchtsgesteldheid gezegend,
was groot tegenover het duistere, voor een goed deel
onvruchtbare, met groote moerassen, sombere venen en
met onafzienbare dorre heiden bedekte, door onophoudelijke overstroomingen van zee en van riviermonden,
en door eene ruwe luchtsgesteltenis geteisterde land in
Noordwestelijk Germanie en op het Kirnbrische schiereiland, het ert van Friesen en Sassen en Angelen.
Hier in Artesie draalden velen eer zij tot den overtocht
naar Brittannie besloten, en velen bleven daar voor goed
achter en vestigden zich in verspreide woonsteden, in
tunnen en henztnen over het geheele land. Dit gezonde,
krachtige en eenvoudiglijk; levende yolk vermeerderde
zich weldra aanmerkelijk' in i hunne nieuwe woonsteden,
op deze vrucht,bare_ v-elden, die hun rijkelijk levenson-
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1erhoud verschaften. Het wend het stamvolk van de
Dietsche Artesiers, die van de jaren z 000 en eerder tot
i 5oo en later dat geheele land overdekten, en hunne
Dietsche, Vlaamsche taal alomme deden hooren, wier
plaatsnamen nog heden getuigenis
afleggen van den
b b
v9lksaard der stichters.

Sommige benden uitwijkelingen waarschijnlijk zij
die in wat lateren tijd kwamen, en Artesie reeds door hunne
'voorgangers ingenomen en bezet vonden, trokken nog
verder westwaarts voort, aangelokt door het schoone
en vruchtbare land van Gallie. Al verder en verder
westwaarts, tot zij eindelijk in het hedendaagsche Nor`mandie goede gelegenheid tot duurza me vestiging vonden Daar, in de hedendaagsche Departenzents Calvados
en La Manche vinden wij bij eenen schrijver van het
jaar 843 eene gouw genoemd Otlinga Saxonica, en
Gregorius van Tours meldt dat aldaar de Saxones
bajocassini woven. Bajocassini noenit hij deze Sassen,
naar de stad Bajoccas, thans Bayeux geheeten, in die
Sassische gouw gelegen, even als de stad die hedendaags den zeer verbasterden naam' van Caen draagt,
maar oudtijds in het oorspronkelijke Germaansch Catheinz
of Cathem heette. Hoe langen tijd deze Sassische yolkplanting in het hedendaagsche Normandie nog de oorspronkelijke Sassische volksspraak in stand heeft gehouden,
is ons niet bekend maar de plaatsnamen in deze streek
leggen nog heden ten dage eene onwederlegbare getuigenis of van den volksaard der lieden, die deze plaatsen
gesticht en genoemd hebben. Als enkele vourbeelden
hoernen wij, behalven het bovengenoemde Cathenn of
-Caen nog : Sassetot, Hermanville, Etreham voormaals
Ouistrelia;n genoemd, Le Ham, Cottun, Etainhus,
land, Douvres, enz. Verder vele patronymicale namen,
als : Berengeville, Hardinvat, Thorigny, Potigny,
Isigny, Cartigny, en' vele anderen. Sassetot beteekent
woonplaats der Sassen; tot, een aanhangsel bij plaats-
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namen, dat in geheel Normandie veelvuldig voorkomt,
is voluit loft, en behoort bijzonderlijk tot het Skandinavische _taaleigen. Het achtervoegsel ville in Berman
ville, Berengeville, Bellengreville, BaTenville en meer
andere namen in deze Oud-Sassische gouw en is geenszins het Latijnsche woord villa, het hedendaagsche
Fransche ville. Het is eene verbastering van het OudGermaansche woord ;viler, hedendaagsch Hoogduitsch
'miler, 't welk een gehucht beteekent. In andere OudGermaansche gouwen van Frankrijk leeft dit woord
eveneens nog in plaatsnamen, onder den vorm villiers;
bij voorbeeld Hardivilliers. In Duitschland zijn de
namen die op iveiler uitgaan, nog zeer talrijk; die
van de Elsate worden op verschillende wijzen ver-

Rappoltsiveiler tot Ribeauvilló, Gebweiler
tot Guebwiller. Dit zelfde algemeen Germaansche aard-

franscht :

rijkskundige woord leeft nog in Belgie als de naam
van het dorp Wilderen in Limburg ; en als Wylre in
Nederlandsch-Limburg, tusschen Maastricht en Aken.
Verder nog Wyler, een dorp tusschen Nymegen en
Kleef, enz. — Ouistreham is oorspronkelijk Wester
ham; Cottun of Cotun is Koetuin, omheinde plaats
waar binnen men koeien houdt. Ons woord huis leeft in
Etainhus (Steenhuis?) ; Heuland is Hoogland; Douvres
is De Oevers, enz.
Overigens is geheel Normandie overdekt met Germaansche plaatsnamen ; echter zijn dezen niet van
Sassischen of anderen Dietschen oorsprong, maar van
de Noormannen afkomstig. De Noormannen, die dit
deel van Gallie veroverden en bevolkten, hebben de
Sassen, welke reeds sedert de derde eeuw daar zaten,
ongemoeid gelaten, als zijnde een verwant Germaansch
yolk. Zoo vinden wij heden ten dage Noordsche namen
over geheel Normandie, met uitzondering van de Sas..
sische gouw rondom Bayeux en Caen.
Langs de geheele Fransche kust tusschen Boonen
en Bayeux, en min of meer diep landwaarts in, vinden
wij Germaansche plaatsnamen, waarvan het twijfelachtig
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is of zij van Noordschen (Skandinavischen), dan wel
van Dietschen oorsprong zijn. Een enkel aardig voorbeeld hier van, moge den lezer voldoende zijn.
Etretat is de naam van eene badplaats op de kust
van Normandie, die jaarlijks door duizenden weelderige
en vermaakzoekende Parijsenaars bezocht wordt, waarvan wel niemand er aan denkt dat de namen der
plaatsen, die hem daar omringen, niet Fransch, maar
oorspronkelijk Germaansch, Noorsch zijn. Even als in
Holland en Vlaanderen het binnenland door eene duinreeks is afgescheiden van het zeestrand, zoo neemt in
Normandie eene reeks rotsen de plaats onzer duinen
in. Die rotsen heeten daar, en ook in Artesie, les
Falaises, een verfranscht, maar oorspronkelijk Germaansch woord, dat nog leeft in het Hoogduitsche
Fels, rots, steenklip. Door de zee, de hevige golfslag,
die eeuw uit eeuw in tegen die rotsen of falaises
beukt en dondert, die ze uitspoelt en beknaagt, zijn
bier en daar groote holen en gaten, als poorten, in
die steenklippen gemaakt. De mannen, de visscherlien
maken wel van deze zeer groote en ruime gaten gebruik,
om langs daar op het strand en in zee te komen. Twee
van die holen, de bijzondersten en grootsten, dragen

te Etretat den zelfden naam, maar in twee talen, in
Crud-Germaansch, en in Nieuw-Romaansch. De eene
heet le Manneporte, en de ingezetenen van Etretat
gebruiken dien naam nog dagelijks, al en verstaan zij
hem niet. En de andere heet le Trou a l'Homme.

+
Hoe aantrekkelijk de studie der Germaansche plaatsnamen in Normandie ook moge zijn, wij en kunnen
haar hier niet verder vervolgen, en keeren weer naar
Artesie, en naar de tunnamen, van waar wij zijn uitgegaan op onzen uitstap westwaarts.
Het laatste gedeelte dier namen, tun, genoegzaam
verklaard zijnde, blijft ons het eerste gedeelte, bet
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patronymicon, nog overig. Die patronymica, Warinc,
Todinc, Olinc, enz. vertoonen alien oorbeeldige Sassische
vormen; maar- de mansnamen, Ware, Tode, Ole, waar-van zij afgeleid zijn, liggen niet zoo voor de hand.
Dat zijn alien ingekorte, versietene, verbasterde namen,
en die en zijn geenszins alien gereedelijk in hunne
volledige, oorspronkelijke gedaanten aan te toonen. Ale,
den mansnaam, waarvan eerst het patronymicon Alinc,
daarna de plaatsnaam Alincthun is ontleend, hebben
wij hier voren, op bladz. 129 reeds in zijnen oorsprong
en, verband nagespeurd. Wij willen dit ook met Cole doen,
met den mansnaam die aan het patronymicon Colinc,
aan den plaatsnaam Colincthun ten grondsiag ligt.
Een mansnaam Cole, Colen, Koolen was oudtijds
in sommige Nederlandsche gewesten zeer wel bekend
en in gebruik, als ingekorte vorm van den volledigen
Kerkelijken naam Nicolaus. Maar daar heeft van oudsher buiten dien nog een andere, een oorspronkelijk
Germaansche mansnaam Colo bestaan, die nog leeft
in sommige geslachts- en plaatsnamen, bier en daar in
Germaansche landen verspreid. Wat deze naam eigentlijk beteekent, en met welke andere Germaansche namen
hij in verband staat, is mij niet duidelijk. En van
gissingen wensch ik mij hier te onthouden. Genoeg,
dat hij ook nog deel uitmaakt van de volledige mansnamen Colobert en Coloman. Veelvuldig in gebruik, en
menigvuldig in samenstellingen is de naam Colo niet.
In Friesland leefde hij nog in de jaren 1500. Thans
komt hij nog slechts in afgeleicie geslachts- en plaatsnamen voor; te weten als Coolsma en Koolsma in
Friesland; elders in de Nederlanden als Cools, Colen,
Colens, Coolen, en, in verkleinvorm Kooltjes: ook
Colinck als patronymicon. In Engelland als Coles. Dit
zijn alien geslachtsnamen. Verder in de plaatsnamen :
Coleshill, eene stad in Warwickshire, Engelland; Kohlstedt in Lippe-Detmold, Duitschland, in eene oorkonde
van de 1 t ae eeuw voorkomende als Colstidi ; K011iken,
in het kanton Aarau (Z witseriand), samengetrokken uit:
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Kolinkhoveiz, die onder anderen
in eene oorkonde van den fare 864 als Cholinchova
voorkomt, enz. Eindelijk Coolskamp, een dorp in
West-Vlaanderen ; in eene oude oorkonde wordt deze
naam als Coloscamp vermeld. Maar in den naam van

den volledigen norm

Coolkerke, schuilt
niet deze Oud-Germaansche mansnaam. De kerk van dit
dorp is aan den H. Nicolaas gewijd, en 't is duidelijk

een ander Westvlaamsch dorp, van

dat de dorpsnaam ontkeend is aan den ingekorten naam
van den Patroon der Parochie.
Niet alle tunnamen in het Germaansche Frankrijk zijn
met patronymica samengesteld. Daar zijn nog anderen,
als de opgenoemden. Cottun of de Koetuin is reeds op
bladz. 6o genoemd. En verder liggen daar in Artesie nog
plaatsen, die Frëthun, Offrethun, Hardenthun, Lan-

drethun, Withertun, Rocthun, Wadenthun

heeten. Deze
namen zijn ook in hun eerste lid van ontwijfelbaar
Germaanschen oorsprong. Bij het grootste deel dezer

namen zal ook wel een mansnaam, op zich zelven en
niet als patronymicon, ten grondslag liggen. Oude namen
vinden wij Kier terug, die ons evenzeer uit Friesche
namen, patronymicale gestachtsnamen en anderszins,
bekend zijn; Offringa en Vitringa (voluit Witheringa,
van den mansnaam Witheri, Witert) bij voorbeeld.

Haarlem.
(Wordt voortgaret.)

JOHAN WINKLER.

t tt.t******
DE WERKSTAKING (0.
(Schetsen uit het Gentsche volksleven.)

Iv.
P eenen zaterdagavond der maand April, T861,
zaten in Het Zwygerke, eene gemeene kroeg
in den omtrek der Muidepoort, verscheidene
werklieden onder het drinken van eenen druppel genever,
over de werkerskwestie en den opslag van 't loon te
praten.
Voor zooveel de smokige petrollamp, die midden
in de herbergkamer hing, toeliet te zien, waren het
meest alien ruwe kerels, met onbeschoft uiterlijk en
onedele taal, in een woord, menschen wier geest nooit
door het minste onderwijs werd ontwikkeld, maar integendeel van jongsaf door werktuiglijken arbeid in de
dompige fabrieklucht werd verstompt en vernietigd.
Te oordeelen naar hunne grove uitdrukkingen had
men kunnen gelooven, dat een erg geschil tusschen hen
was opgerezen, maar de schaterlach uit aller mond
zegde genoeg dat p ier enkel makkers en vrienden vereenigd waren.
De baas, een klein, o houterig » manneke, met
,
korten stoppelbaard en een geel-grauw gezicht, dat even

(1) Zie Het Belton blz. 59.
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.als zijne brokkelige tanden van het sap zijner tabakspruim doortrokken scheen, kwam zich bij den hoop
neerzetten en sprak met listigen grimlach
« Sa mannen, eindelijk is de tijd gekomen dat de
werkman zijn deel zal hebben in de winsten Welke Mijnbeer vroeger altijd alleen in Tijne kas wist op te stapelen.
Hoeveel winnen de beste wevers nu ? zestien, zeventien,
hoogstens achttien frank per week ; is dat nu toch
een loon voor iemand die zijn werk verstaat en zijne
plicht weet te kwijten? Daarmede is het volkomen onmogelijk een huisgezin eerlijk 'te onderhouden. »
« Neen, dat is geen loon, » bevestigden alien,
« maar dat wij meer zullen krijgen is zoo zeker als
tweemaal twee vier is. »
« Gij zult toch niet beweren dat de fabrikanten
geheel uit vrijen wil u eene loonsverhooging zullen
toestaan, » wedervoer de herbergier.
O Dat is ons gelijk ; als ze niet willen, zullen wij
hen dwingen ; 't is nu drie weken dat wij het werk
hebben gestaakt, meent gij dat de firma Parmentier-Van
Hoegaerden en C rue daar niets van gevoelt? Maar nu
komt de kat op de koord, nu we geen brood meer
hebben; met vier frank per week die wij van den
Weversbond ontvangen, kunnen wij onze kinderen geen
eten geven en zelf niet leven. Nu komt de kat op de
koord zeg ik; wij zijn moe ons te laten uitbuiten, wij
willen ons rechtmatig deel hebben van het geld, dat
wij met ons zweet voor de heeren bazen verzamelen .
Morgen, mannen, morgen zullen wij daar verder over
spreken in ons lokaal op de Kleine Botermarkt en
maandag zal het er stuiven, dat mag ik u verzekerenl;
ik voor mijn paart zal voorzeker niet ten achteren
blijven. »
Hij die deze woorden met hevige verbittering had
uitgesproken, was de echtgenoot van Maria. Gust was
een der medehelpers tot het ontwerpen eener werkstaking in de katoenweverij van, voornoemde firma ; hij
was een der eersten die de ontevredenheid onder de
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werklieden hadden aangevuurd en bij elke gelegenheid
stond hij op de voorste rangen om gewelddaden teplegen.
Terwijl hij daar met het jeneverglas aan den mond,
eenen grijns op het gelaat en eenen vonk van woede
de oogen neerzat, was hij inderdaad afschuwelijk : elk
christen, elk edel gevoel moest vreemd zijn aan dit
hart, waar niets huisde dan gal en haat, waar vrede,_
en geloof en plichtbesef uit verbannen waren.
Een bonkige kerel, die nevens hem schrijlings opeenen stoel zat, met de gebaarde kin op de gekruistG
armen, die zwaar op de leuning rustten, had zooeven
begonnen met het verhaal der volksoploopen binst de
laatste dagen. Toen Gust gedaan had met spreken, en
een geducht « bravo ! » was aangeheven, hervatte de
verteller het woord, nadat alien nog eens hunne glazer}
tegen elkander hadden aangestooten
« Welnu, vrienden, zij die Been getuige van al
't gebeurde geweest zijn, zullen mij met belangstelling
aanhooren. Wij hadden, gelijk gij weet, besloten het
werk te staken, omdat de gevraagde loonsverhooging
ons niet werd toegestaan, den donderdag zijn wij er
uitgescheiden en 's zaterdags gingen wij om ons geld
van de halve week, die wij gearbeid hadden.
moesten een voor een langs een smal gangske dat door
de politic werd bewaakt, om aan het bureel te komen
en langs eenen anderen kant uitgaan, om zoodoende van
onze makkers die op het voorhof stonden, gescheiden te
blijven ; maar verd..., wat gebeurde daar bij 't kantoor
men trok al v% ie 't werk niet hervatten wilde twee frank
of op het verdiende loon. Wij die nog aan den ingang
stonden wisten daar niets van, maar men riep ons het
nieuws toe van op de straat en ik stelde oogenblikkelijk
voor dat niemand zijn geld meer zou gaan ontvangen ;
mijn voorstel erd aangenomen, men verwenschte de
afpersers van het y olk en schreeuwde en vloekte om de
fabriek te doen invallen, maar de politic wilde ons dwingen ons loon naar het bureel te gaan afhalen, doch op.
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eenen oogpink lag een der agenten half dood op eenen
hoop kolen neergeworpen en het was slechts met geweld
dat men de woedende menigte kon uiteen drijven.
« Dat 'was nu het begin' der staking, en zooals Gust
zegde, wij hebben het eenigen tijd volgehouden met den,
kleinen onderstand van den weversbond, maar de firma,
heeft werklieden van 'Lokeren gevraagd en er zijn er
misschien vijf en twintig gekomen. Wat al moeilijkheden
heeft dat echter teweeggebracht ! 1k versta niet hoe die
vreemde wevers leveed uit onze handen zijn geraakt.
Wanneer zij van de fabriek kwamen werden zij door
honderden razende manners afgewacht. Door de politie beschermd begaven zij zich naar hun logement in de.
Slijpstraat, maar overal krielde het van yolk; wij waren
als dol van woede en vervolgden hen onder een oorverdoovend geschreeuw, zonder den blanken sabel der agenten
te ontzien ; een regen van steenen werd hun naar het hoofd
geslingerd, maar eindelijk toch geraakten ze ongedeerd

in

hun kosthuis binnen. Zulk een tooneel van woeling
heb ik nog nooit in mijn leven bijgewoond; evenwel, de
volgende dagen hebben de gendarmen al waar slechts
eenige hoofden werden saamgestoken, al waar eene vuist
dreigend werd gebald, de straten schoongevaagd, en zoo
was elkeen gedwongen zijne gramschap te verkroppen.
Nochtans ik ben nieuwsperig voor toekomenden maandag ; het jeukt ons alien om er eens duchtig op los te
gaan. Die vreemdelingen zullen er slecht van afkomen en
de fabriek niet beter ; ja, Gust heeft waarheid gesproken,
het zal er stuiven, want wij hebben te lang ons ongeduld
moeten bedwingen , om wraak te nemen. »
Toen het verhaal van den wever ten einde was,
heerschte gedurende eene lange wijl het diepste stilzwijgen ; de steenen pijpen werden tegen de stoelsporten
de assche uitgeklopt en dan opnieuw met tabak gevuld
en ontstoken. Elk scheen in overdenking verslonden,
wanneer een bejaard fabriekwerker traagzaam en met
overtuiging sprak
« Vrienden, ik ben 'werkstaker zooals gij, maar waar-
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lijk, van geweldenarijen moet ik niet hebben ; evenwel
zou ik mijn gedacht eens willen zeggen, over de werkstaking en hare oorzaken.
« Het is voorzeker waar dat ons loon te klein is en
dat dit de eerste oorzaak is, welke ons den arbeid heeft
.doen opschorsen. De algemeene ontevredenheid heeft
t chter nog andere bronnen en de voornaamste is wel
de breede klove, het gebrek aan verstandhouding tusschen werkman en baas. De laatste ziet koel en trotsch
'op den eerste neer en acht het beneden zijnen stand
hem een woord van aanmoediging toe te sturen ; zoo
leert de arbeider allengs zijne eigene gedachten vormen
t n wil door de vereeniging met zijne werkgezellen eene
macht tegenover den patroon uitmaken en zoo worth
.de afgrond die beiden van elkander scheidt dieper en
dieper gegraven. De meesters blijven onzichtbaar voor
ons, want van jongs of words hun eenen afkeer, een
zeker misprijzen voor de volksklas ingeboezemd. Zij
weten niet wat een werkmanshuishouden is, zij kennen
onzen toestand niet, en vandaar komt grootendeels
hunne onverschilligheid over ons lot. »
(.< Neen, zij willen met het slavenras geene gemeenschap, » bulderde een breedschouderige kerel, met half
verpletterden news en kloeke vuisten, « maar let op,
mannen, eer vijftig jaar, eer eene halve eeuw vervlogen
is, zullen de rollen keeren. Gij ziet aan onzen bond,
die nu elf honderd leden telt, dat het tijdstip van de
macht der werklieden aangebroken is; wij zullen onze
rangen nauwer en nauwer aaneensluiten en een dag
zal komen dat de trotsche fabrikant voor g s werkers
wil zal plooien. Waar zijn de echt Vlaamsche en Gentsche
mannen te vinden? onder de rijke en verwijfde klas of
tusschen de rangen der werkers, waar de oude zeden
ongeschonden bewaard zijn? Neen, het is niet onder
het fijn en glansend hemd van den nietsdoener dat het
bloed van Artevelde -krachtig rondbruischt, maar onder
den groven werkmanskiel. Onder ons hebben wij ijzervaste karakters, karakters verstaald door vroegtijdig lijden

DE WERKSTAKING.

I4g'

en ontbering en onverschrokken zullen dezen de aanvallen van den reus onzer eeuw, a het kapitaal 1, weten
te wederstaan. Ik voorzeg het u vrienden, eens zal eea
glorierijke dag aanbreken voor den arrnen loonslaaf en
wee dan den rijken fabrikant, die onverzettelijk onzerechtmatige eischen heeft verworpen ».
« Bravo ! bravo! dat is gesproken, » juichten alien
luidruchtig, terwiji nogmaals de glazen tegeneen rinkelden en met eenen slok werden leeg gedronken.
« Dus morgen, naar de vergadering in de zaal

St Yacob op de Kleine Botermarkt ; elk op zijnen post,
en zooveel makkers meegebracht als mogelijk, » herinnerde Gust, rechtstaande om heen te gaan.
« Ja, zeker, zeker, » juichte men eenparig, u morgen,
en maandag de groote slag I a
De werkstakers drukten daarop elkander de hand,
en na eenige koperstukken op de tafel te hebben
geworpen, verlieten zij al pratend de herberg.
Toen de deur achter den laatste toeviel, sloeg dehuishorloge rammelend twaalf kloppen : de zondag wasaangebroken.
De baas trok de gewichtsteenen van het uurwerk,
omhoog, klom op eenen stoel om de lamp uit te draaien
en in het donker hoorde men hem spotlachen en tusschen zijne tanden mompelen :
« Arme sukkelaars! binnen eenige dagen zullen zii
ellendiger dan te voren, gedwongen zijn 't werk te her-nemen. ))
V.
Sedert r855, wanneer het huwelijk van Gust en
Maria plaats greep, zijn dus zes jaren voorbij.
Maria is diep ongelukkig gewor pen. Het is, zooshare moeder haar had voorzegd, geen hemel van vrede,
maar veeleer eene hel van oneenigheid in hunne woning,
waar de welvaart vreemd - is, waar niets getuigt vandat stille geluk of die zoete overeenkomst, die in dearmste hut haar innig kenmerk op elk wezen, op elk_
voorwerp drukt.
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Eerst hebben zij op de Achtermuide gewoond,
maar sinds lang zijn zij naar het Godshuishammeke
verhuisd, waar zij deur aan deur wonen met hunne
oude kennissen, Jef en Anna, die kort na hen in' den
echt getreden zijn.
't Is langs een smal, overwelfd gangske dat wij
op eenen kleinen achterkoer komen, waar Brie of vier
lage en ouderwetsche woningen staan, die alle het
spoor van diep verval dragen :, de gevels zijn zwart
en vuil en de vensterruiten, waarachter ordeloos aan
een half neergezakt eindje koord, eenige stukken geelachtige gordijn hangen, zijn met eene dikke stoflaag
bedekt, gescheurd en bier en daar met reepen papier
beplakt. De grond van het koerke zelf is, daar 't geregend
heeft, als eenen slijkpoel; de lucht is smachtend, met
ongezonde geuren bezwangerd en tusschen de hooge
gebouwen in het sonde dwarrelt en wringt de rook,
uit de half verbrokkelde en vernielde schoorsteenpijpen
mar omhoog.
En in zulk verblijf is het, dat het arme werkmanskind moet opgroeien, dat het kz acht en sterkte
en gezondheid moet vinden, om eenmaal voor het
dagelijksch brood to kunnen zwoegen ; daar in dien
yerpesten levensvernietigenden dampkring ademen de
jeugdige longen de tering, de flood in. Hoe bleek en
mager die arme kleinen welke daar bewegen, de
Yinnige schranderheid, de levenslust schitteren niet en
die doffe oogen, waarrond ' blauwachtige kringen liggen ;
uit de zwakheid hunner handelingen en de lijdende
uitdrukking van hun gelaat spreekt als eene stille
besthuldiging tegen die wet van het lot, de armoede,
-welke hen Kier als in eene kooi houdt opgesloten.
Ongelukkige schepsels ! nu smacht gij naar lucht en
`even, maar toch zult gij wis opgroeien en groot worden
als tengere planten, in wier schoot de kiem der kwijnziekte ligt; gij zult groot worden en de wet der natuur
volgen ; gii zult beminnen en trouwen en nogmaals
,zullen door uw huwelijk zwakke weiens als gij het
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ievenslicht zien, om later ook met krachteloosheid en
ziekte te moeten kampen, terwijl gij, lang reeds door
.de tering weggemaaid, hen daarboven gaat opwachten'.
Het is zondagmorgen en toch zijn voor de deuren
der hutten een paar vrouwen bezig eenen emmer met
kindergoed uit te , spoelen. Bittere armoede staat op hun
bleek en ingevallen aangezicht te lezen ; zij zijn vuil
en ongekamd, beider katoenen jak is met stukken van
andere kleur gelapt en de naden gebarsten ; hun wollen
rok is in lompen, terwij1 de verwarde haarvlechten door
kien arbeid losgewoeld soms tot in bet zeepsop slingeren.
Twee volksvrouwen, beklagenswaardige wezens !
En wie zou in die ongelukkigen de schoone meisjes
nog herkennen die zes jaar geleden vol levenslust voor
.de eerste maal kwamen meetrippelen in den kring der
lansers, die bevend van blijdshap de frissche lippen
can den beker der zoete levensvreugde brachten ! .....
Helaas ! alles is verdwenen, wat ze toen hadden
gedroomd, die luchtkasteelen zijn als door eenen tooverwind neergeworpen en thans blijft niets meer over dan
zorgen en lijden, dan slaven en werken....
In het huishouderi van Maria ging bet zoo als de
goede Katrien voorzien had : de eerste maanden was
.er liefde, vrede en geluk ; man en vrouw werkten op
de fabriek en zoo wonnen zij tamelijk veel geld; maar
er kwam een tijd dat de jonge echtgenoote naar de
fabriek niet meer kon gaan en dan werden de eerste
twistwoorden gewisseld.
Het zoontje dat de Heer hun schonk kon de verbittering van Gust niet tot bedaren brengen, hij gromde
tegen dien nieuwen « eter » ; van dat oogenblik was
de rust uit den kleinen huiskring en bijna elken avond

trok de wever met zijnen buurman Jef, die zijn onaf-scheiclEare gezel was geworden, naar Het Zwijgerke.
0, Maria, wat hebt gij sedert afgezien! hoe dikwijIS heeft sedert de honger u scheurend de ingewanden
,doorwoeld! hoe dikmaals hebt gij met bange zuchten
.de traantjes van de wangskens uwer drie kleinen gekust!
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hoe menigmaal heeft de smart, de diepste wanhoop
het hart doorploegd, terwijl gij lijdend en hulpbehoevend op het weekgeld van Gust vruchteloos zat te
wachten I
Al wat schoon en edel is, werd uitgedoofd in hare
ziel ; gees vonkje hoop glimpt uit den donkeren nacht
der toekomst haar tegen, en... was zij geene moeder...
wie weet waartoe de radeloosheid haar drijven zou„
want het geloof is met de vervlogen droomen weggevaagd, het is zoo ledig en koud en onverschillig geworden
in haar hart; in jaren heeft ze niet gebeden en al
stamelde haar bevende mond soms een gebed, dan was,
het niets dan eene weeklacht, die evenras door de
schim van zorg en kommer werd afgewisseld.
Hare moeder heeft eenige maanden bij haar inge" oond, doch gelijk het dikwijls gaat zoo was het bier
w
ook ; de oude en de jonge vrouw wilden beiden meester
zijn in het huishouden en zoo kwam men niet overeen
en Katrien verhuisde terug naar het Nieuwpoortje,
waar zij zooveel jaren van haar leven had gesleten ery
waar zij beter dan op de Muide of het Godhuisham
meke bij haar yolk was.
Terwijl Maria met koortsige haast het kleine waschgoed tusschen hare saamgeknelde vuisten wrijft, denkt
ze nog terug aan dat huisje met zijn appel- en perenkraam, waar ze als kind zoo vroolijk rond huppelde,
en waar de brave moeder thans alleen over het rampzalig lot barer dochter gewis zit te zuchten of te weenen
en zie, die zoete heugenis aan het verleden, die droeve
gedachte aan het tegenwoordige ontroert haar zoozeer,
dat ze schielijk zich omwendt en met de vochtige hand
twee tranen uit hare oogen wrijft.
Anna heeft zulks bemerkt en een pijnlijke grimlach
omspeelt haren mond ; waarom dat innig zieleleed verbergen, terwijl er het harte proppens vol van is?
Waarom die tranen terugdrijven die den last misschien
verlichten zullen, waaronder het gemoed gepletterd is?
« Gij wilt mij uwe smart verduiken, Maria? )k
klinkt het na eene lange poos stilzwijgendheid.
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« Och, Anna, » is het weemoedige antwoord « mijn
gemoed komt waarlijk vol als ik zoo aan mijne kinderjaren, aan al die vervlogen oogenblikken van geluk en
vrede terugdenk... en toch, waarom daar nog aan
denken? 't is nu te laat ; wij hebben ons zelf het
strop aangedaan... »
Anna zuchtte diep, maar sprak geen vvoord; wat
had ze ook kunnen zeggen ? Die bange zucht vertelde
immers klaar genoeg Welk berouw ze gevoelde, zoo
gretig haar hoofd te hebben aangeboden, on-i het zoogezegde huwelijksstrop errond te slaan, dat ' haar Coen
eene keten van geurige rozen toescheen — rozen die
thans verwelkt zijn en ontbladerd en waarvan niets
meer overblijft dan de scherpe doornen.
« En dan de toekomst, » sprak ze eindelijk, « God!
ik schrik en beef als ik daar begin op te peinzen , de
werkstaking kan nog weken duren en moet ons onvermijdelijk tot den bedelzak brengen. Al wat wij hebben
is naar den berg van bermhertigheid ; wij kunnen niets
meer verpanden en toch kan ik geen brood meer aan
mijne twee kinderen geven. Wat moeten wij doen?...
0, God, ik weet geen raad en Jef blijft aan ons lijden
onverschillig en draagt de laatste centen naar « Het
Zwijgerke », het is nutteloos kijven of vechten, hij
luistert naar niets en als ik hem met geweld wil
beletten ons van honger te laten sterven, dan valt zijne
zware vuist mij op het aangezicht,... o, Maria vvat
is het wreed zoo te worden geslagen van hem, die mij
liefde zwoer tot aan het graf... »
Bij die ontboezeming begon de rampzalige jonge
vrouw pijnlijk achter haren voorschoot te snikken en
het was haar onmogelijk nog voort te werken.
Maria vatte diep geroerd hare hand en trachtte
haar moed en vertrouwen in te spreken — moed en
vertrouwen die ze zelf niet bezat — doch alles bleef
vruchteloos ; het vooruitzicht der toekomst, die waarschijnlijk nog meer lijden en ellende zou aanbrengen,
kon hare hoop nog minder opwekken, dan het aandenken van 't verleden.
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Eindelijk verliet zij zwijgend haar werk en trad
met tragen stap hare woning in, tervvij1 hare gezellin
haar met treurigen blik nazag en dan met betraande
oogen mompelde
« Arme vriendin ! gij zijt nog meer te beklagen dan
ik. Een paar malen heeft Gust mij mishandeld toen hij
dronken was en norsch en brutaal is hij bijna altijd,
maar zoo dagelijks geslagen worden, welk verschrikkelijk lot ! en Jef die zoo gaarne haar zag, toen zij nog
jong en schoon, nog niet door smart en ontbering was
ontsierd...
Nog eenigen tijd ging de jonge echtgenoote voort
de kinderhemdekens uit te spoelen en dan op de koord,
die dwars over de plaats was gespannen, te droogen
te hangen. Toen dat gedaan was ging zij ook op hare
beurt de half geopende deur van haar huisje in.
Daar was het slordig als buiten ; de rood plaveien
vloer was niet geschrobd, het huisraad onrein en met
allerlei voorwerpen en kleeren wanordelijk overdekt.
In de kamer speelden zacht twee kinderen, een
jongske van vijf en een meisje van Brie jaren, bij een
rood-bruin geverwde houten wieg, waarin een derde
kind, hun zusje Karolientje stil was ingesluimerd. De
kleinen maakten geen gerucht en fluisterden bijna
onhoorbaar, om, zooals moeder hun verboden had,
vader niet te wekken, die nog vast was ingeslapen.
, Gust lag daar op het bed te ronken, bijna gansch
aangekleed, gelijk hij 's nachts was 't huis gekomen.
Alleen zijne klak en zijnen jas had hij op eenen stoel
gesmeten, want het licht was uit toen hij binnenk warn
en daar zijn hoofd eenigszins verdraaid stond, was hij
zoo maar in het bed gekropen.
Terwiji Maria de stoof deed branden en in den
ijzeren pot het water ging pompen om de soep te
koken, werd haar echtgenoot wakker ; hij zette zich
overeind, wreef knorrig zijne oogen en trad dan van
het bed; geeuwen,d -en ,zonder een woord te zeggen
ging 'hij bij de tafel zitten, waarop nog brood en borer
vow* het ontbijt stonden te wachten.
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Hij sloeg eenen vakerigen blik op zijne vrouw en
kinders en vroeg dan naar warme koffie.
« De koffiekan staat bij u op het vensterbord, »
zegde Maria kortaf en zonder opzien.
« Het drinken is koud, » gromde Gust met een
scheldwoord.
« Slaap zoolang niet, dan zult gij het warm yinden, » wedervoer zijne vrouw verstoord; maar bij dat
verwijt keek haar zoo woedend aan, dat zij beefde
van ontsteltenis, en werkelijk er volgde een storm van
bedreigingen en grove woorden op.
Maria gevoelde spijt over de haar ontsnapte uitdrukking, doch zij Wilde zulks niet laten blijken, want ,
ofschoon niet slecht van karakter bezat ze de gaaf van
toegevendheid niet en bleef koppig zich tegenweren.
Dat was evenwel het middel niet om den vrede
te doen heerschen en haar man werd hoe Langer hoe
boozer; er ontstond toen een zoo hevig tooneel, dat
de kinderen die bevreesd in eenen hoek gekropen waren,
luidop begonnen te schreien.
Gust trok eindelijk zijnen jas aan, borstelde het
droge slijk van zijne schoenen, duwde de kreuken uit
zijnen hoed en ging al grommend de deur uit.
Toen hij onder 't overwelfde poortje en bijna op
de straat was, keerde hij zich nog eens om en riep
met barsche stem :
« Zeg aan Jef dat ik naar het Lindeke ben en dat
ik daar op hem zal wachten. Van noen moet gij voor
mij niet koken, ik kom niet naar huis, want in den
namiddag hebben wij vergadering-op de Kleine Botermarkt . »
Als hij vertrokken was barstte Maria in tranen los;
waarom had ze zoo bitsig geantwoord ; waarom niet
toegegeven? Ja, het was hare schuld dat die geweldige
twist tusschen hen had plaats gehad : maar waarom ook
kwam hij midden in den nacht uit de kroeg, terwijI
zij gebrek moesten lijden en wellicht in 't kort door den
huisbaas zouden uitgezet worden?

DE WERKSTAKING.

156

In die gemoedstemming werkte zij aan het bereiden
van het noenmaal voort en kleedde zich op haar zondagsch.
't Was kvvart na elf ure en nog had ze geene mis
gehoord. Met haast schepte ze wat assche op de stoof,
om het te hard branden te beletten, zette den soepketel op de buis en sloeg haren kapmantcl om.
Dan trad zij bij Anna binnen, verzocht haar wat
op de kinderen te willen letten en spoedde dan al loopend

naar de kerk van H. Kerst.
VI.
Zondags waren op de Kleine Botermarkt, in de
groote zaal van het koffiehuis St. 'acob, eenige hon-
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derden werkstakers samengekomen, om er over hunne
belangen te beraadslagen.
Er werd beslist tegen den maandag noen naar de
verschillende fabrieken afgevaardigden te zenden, om de
werklieden aan te zetten alien in eens het werk op teschorsen.
Op eene enkele uitzondering na, werd overal dieoproep gretig beantwoord en voor de eerste maal sinds
eeuwen, krielden in de straten van Gent de arbeidslieden, vereenigd door dit machtig tooverwoord, « lots-verbetering ». De strijd om een beter bestaan, voerde
vrienden en vijanden saam. Nu vergat men de persoonlijke
veete voor het algemeen belang.
Achter het schild, waarop met groote letters de
kenspreuk « eendracht maakt macht » geschilderd
stond hadden ruim twee duizend wevers en zelfs,
eenige vrouwen en meisjes, zich in dichte rangen
geschaard en trokken stoetsgewijze naar de fabriek derfirma Parmentier, Van Hoegaerden en Cie , met inzicht
de vreemde werklieden te dwingeu bun NNerk te verlaten, de fabriek te overweldigen, en er zonder tvvijfel
eene vreeselijke vernieling aan te richten.
Toen zij midden in de Slijpstraat gekomen waren
voerde een voorzien of onvoorzien toeval, den beer Parmentier op hunnen weg en onmiddellijk werd hij omringd
en aangevallen.
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Nauwelijks had de drager van het opschrift hem
herkend, of hij slingerde met vaste hand als een verschrikkelijk wapen, den kartel door de lucht. De ongelukkige fabrikant, evenals de bediende die hem vergezelde,
werd vreeselijk getroffen ; het bloed gudste beiden uit
den schedel en evenwel zouden zij gewis nog niet ontsnapt zijn aan de razernij der opgewonden menigte,
hadden zij de vlucht niet kunnen nemen in een naburig
huis.
De stoet trok eindelijk verder ; weldra bereikte hij
de fabriek, doch niet zonder moeilijkheden, want de
politie wilde hun den weg versperren bij de brug waar
zij over moesten. Daar zag men nog eens wat de
ontketende volkswoede vermag. Een meisje van nauw
achttien jaar, dat op de voorste rangen zich bevondt,
rukte verbitterd over dien tegenstand den sabel uit de
hand van een der agenten, brak het wapen op hare
knieen in twee en wierp de stukken naar het hoofd van
den veiligheidsbediende. Zulk voorbeeld kon niet zonder
uitwerksel blijven en al vv at in den veg stond, werd
met geweld achteruit gesmeten.
Men kwam aan de katoenweverij . dreigende kreten
stegen op onder het yolk en steenen en stokken werden
krampachtig door de grove en vereelte handen omkneld,
een somber gebrom van verwarde stemmen bruischte
boven de hoofden, als een naderend orkaan; de menigte
bewoog besluiteloos been en weer, doch dra vormde zij
als een vasten klomp, die onverzettelijk beraden naar
het ijzeren hek drong, dat toegang tot de voorplaats
gaf. Het was gesloten, maar in eenen oogwenk sleepten
honderd armen tegelijk eenen zwaren balk, eenen echten
woudreus tot aan de afsluiting, die onder dezen verschrikkelijken beukram geweldig kraakte en met luid
gerammel en geknars openvloog.
Een ontzachlijke hoerakreet steeg op uit duizenden
monden en als eene golvende stroom stortten alien vooruit,
gewis om met de vernieling aan te vangen, toen uit
het gebouw -een groot aantal politiebeambten te voor-
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schijn sprongen om met den blanken sabel in de vuist
de oproerlingen uit een te drijven. Zij werden op honend
gelach en steenvvorpen onthaald, maar de kommissaris,
die lag dat het er ernstig op toeging en dat hij gevaar
liep met zijne rnannen overrompeld te worden, gaf een
bevel en schielijk stormden de agenten op de werkstakers los.
Welk akelig tooneel I sabels en stokken zwaaiden
bliksemsnel door de lucht en daalden ook bliksemsnel
neder, terwijI bier een rauwe pijnlijke kreet en daar
een schreeuw van razernij werd geslaakt; er ontstond
een onzeglijk gewoel, overal werd gevochten, met het
bloote wapen of de zware vuist ; slagen en steken regenden
langs alle zijden, de omtrek der fabriek was in een
wezenlijk slagveld veranderd.
Bloed stroomde, werkmansbloed dat niet ongewroken
kon blijven ; men drong opnieuw ondet' ontzettend gehuil
vooruit om de weverij in te nemen; nogmaals werd er
geworsteld, nogmaals herhaalde zich het jammervolle
tafereel, doch de mannen der wet weken niet achterwaarts, maar dreven met geweld de aanvallers terug,
waarvan een groot getal aangehouden en in de fabriek
voorloopig opgesloten werden.
De houding der teruggeslagen werklieden bleef echter dreigend; gansch den namiddag en tot laat in
den avond heerschte er woeling, maar er werden geene
gewelddaden meer gepleegd, want hoewel de gemoederen
nog beroerd en verbitterd waren, toch was de overmoed
wat bekoeld, elkeen had min of meer bij het zien van
't neerdruppelend bloed van gezellen of bekenden, den
schrik om het hart voelen slaan.
Hoeveel tranen werden lien avond in menig huishouden gestort I hoeveel bange zuchten geslaakt over
gekwetste of gevangene zonen, echtgenooten of broeders I
En toch zou de werkstaking niets aanbrengen dat
goed was ; geene lotverbetering, geene loonverhooging.
Het zou inderdaad gaan zooals de bans uit « I-let
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den zaterdag avond bij zijn eigen had

voorzegd : degenen Welke nog op de fabriek werden
toegelaten, waren tevreden hun werk zonder morren te
mogen hervatten, terwij1 hunne ongelukkige werkbroeders
de straf hunn er onbezonnenheid in de gevangenis gingen
uitboeten.
Gust was ook een Bier rampzaligen ; steeds was hij
vooraan geweest in den oploop en in de worsteling en
met vele anderen werd hij tot drie maanden gevangenisstraf verwezen.
Wat bitter verdriet martelde Maria toen de vader
barer kinderen als een schandig misdadiger van hare zijde
werd gerukt; zij voelde hare kracht bezwijken, en nochtans
mocht zij zich aan hare droefheid niet overgeven, want
van waar zouden zij brood krijgen, als zij het met arbeiden
niet winnen kon. Uit medelijden voor hare kinderen werd
zij op eene andere fabriek aanvaard en zoo zouden zij met
sparen die droeve en lange drie maanden doorleven; maar
de toekomst was zoo. stikdonker, want als Gust terugkeerde
zou hij in verscheidene maanden te Gent geen werk meer
krijgen — zoo waren de fabrikanten alien ten opzichte der
veroordeelden overeengekomen.

(Slot volgt.)

EMIEL DE BEULE.

zinkrtnittn
WENKEN EN VRAGEN.

Wat de Franschen uitdrukken door fait accompli, drukken de
-Duitschers uit door een slecht en gebrekkig gebouwd woord : Thatsache. De Vlamingen nu hebben to kiezen tusschen twee woorden, het
eene van Franschen oorsprong : felt, 't andere het Dultsch nagebauwd :

daadzaak.
Daadzaak moet verwoipen. Reeds in het Duitsch is bet eene
onzinnige woordkoppeling in de vorige eeuw ontstaan. Fezt integendeel werd reeds zoo tang in ooze taal gebruikt dat het burgerrecht
verkregen heeft. (Zie bl. 79 van Noord en Ziticl, I (1878) het artikel
-van Verwijs over Daadzaak.)

Bestatigen, of zooal, sommigen sc!.rijven bestadigen moet uit de
taal verbannen worden, juist gehjk het onhebbelijke daarstellen. Zuidnederlandsch, zegt Van Dale in zijn Woordenboek, en omschrijft het
door constateeren, tei wiji hij er bijvoegt slat het een germanisme is,
dat geene aanbeveling verdient. Men zegge noch bestat4-en, noch constateeren, maar eenvoudig vczststellen.

Betrek, in sommige onzer gouwspraken zeer in gebruik, en dat
met bet Duitsche Bevfg letterlijk overeenkomt, bestaat niet in het
Nedeilandsch. Men spieke dus van betrekking hebben tot iets, met
tbetrekking tot, enz.

het

Dr. J. W. Muller (naar aanleiding van de Vragen en Wenken in
Beliort van December) vestigt ooze aandacht op de uitvoerige

bespreking, tusschen hem en Dr. W. De Vreese, bl. 303 en vlgg. van,
het Tydschr, voor Nederl, Taal- en Letterk., XII, over de beteekenis van seek in de uitdrukking haze sect.. Uit die bespreking blijkt
vooral dat seck nu eens moet opgevat worden als imperatief (= zeg !),
plan weder als samentrekking van zeg-zk, en eindelijk dat de twee
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beteekenissen heel dikwijls door elkaar loopen. Dat seek wel degelijk
nog in het midden der zestiende eeuw gevoeld werd ook als imperalief wordt buiten twijfel gesteld door de aanhaling uit Castelein.

Betrekkelijk Blaffeture komt ons nog het volgende uit Hasselt :
Plafeture (de a is kort) schijnt eene samentrekking te zijn van
platte fermeture. Immers, door fermeture verstaat men, volgens de
oude vakwoordenboeken, o. a. de blades of platte luiken waarmede
men de winkelramen sluit. In het dietsche land heeft men plat bijgevoegd, om de platte blinders te onderscheiden van de j5ersiennes of
zonneblinden. Heden is het fransche fermeture onverbasterd in voege
om de nieuwerwetsche volblinden aan te duiden; men zegt ook

.stoorfermeture.
Voor het woord devanture, vied ik in de oude vakwoordenboeken geene beteekenis die betrekking heeft met voorgevel.
Wij gebruiken nog andere frarsche woorden die zoo zeer verbasterd zijn, dat ze bijna onkennelijk geworden zijn, b. v. :
Serjant (lijmtang), van het fr. serre-joint;
Baske'l of baskil (spanjolet), van het fr. bascule (espagnolette a
bascule);
Vits (hengsel), van het fr. fiche;
Zel (chempel), van het fr. seuil ;
raveteure (omslag van een boek), van het fr. couverture.
Waar mag het woord schallei (plaats, achterplaats) wel vandaan
komen?
N. B. De uitspraak in Hasselt is schalje%
J. M. SWENNEN.

Vraag. Januariaflevering 1894. Ik lees in Robbrecht van
Eine : c Ridder of meersman » zijn. Fe Gent heet het : c ridder of
mis ». Wie bewijst de gegrondheid van eene der twee gezegdens?
An t woorde. Die de gegrondheid van een der twee gezegden
bewijst, toogt, ons dunkens, de deugdelijkheid der beide uitdrukkingen,
want zij zijn heelendal dezelfde.
Er kan enkel twijfel bestaan voor meersman en mis. Doch
wij houden voor zeker dat m i s uit meersman ontstaan is. Ook
zouden wij ons wel wachten m is te spellen, zoo de geeerde vraagsteller het niet voordeed.
Er client, zoo wij de Bellemsche uitsprake nabootsen willen, me es
(zwate e) en niet m i s geschreven te worden.
Hoe m e e s tot meersinan kan weergebrocht worden ;
't Is gekend dat r in 't spreken veel onderdrukt wordt, als ze
voor s of z komen moet. Zoo hoort men ges voor gers, kees in plaats
van keens.
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Dit laat ons toe vOor s van mees r in te schuiven ; mee(r)s,
meers.
Meers zal allichte alleen van meersman overgebleven zijn, in de plaatsen waar het yolk de rondleurders en de marskramers zoo niet meer en
heette, en het de bediedenesse van meersman verloren had.
Zulke weglatingen zijn in onze tale nog te vinden.
Wat nu de gegrondheid der gezegden aangaat, hier valt op te
merken dat zij veelal gebruikt worden, daar waar het een waagspel
geldt.
Twee partijen die aan 't spelen zijn en van dew elke de eene nu
eens wint en dan weer verliest, zullen op 't einde van 't spel ridder
of meersman spelen. 't Is te zeggen : spelen om te weten welke van
de twee partijen het gansche gelag betalen moet.
Die wint is ridder, is rijk, is edelman ; die verliest, wordt arm
en is daardoor gedwongen als een meersman, een marskramer, een
rondleurder zijn brood te verdienen.
Een geneesheer die 'nen laatsten middel aanwendt om 'nen zieke
te genezen, meestert ridder of meersman. Zoo die middel lukt, de
zieke geneest, hij is ridder, gelukkig ; zoo de middel mislukt, de zieke
sterft, hij is meersman, ongelukkig.

Dendermonde.

JUL. VAN LANTSCHOOT.

« Ridder of meersman zijn ›) (Belfort 1894, I, bl. 74) en hebbe
ik nooit gehoord, maar wel Rudder of meers, dat men bij ons en
te Gent, en elders nog misschien, « Rudder, Ridder of mis » uitspreekt.
Instee van Rudder of meers . . . zegt men hier, met een stafrijm :
Male of mantel spelen, en dat is om al of niet. Na mijnen zin
beduidt male de male (De Bo) den bedelzak, en de mantel het overkleed, b. v. van eenen Ridder. In de spreuke Rudder of meers
schijnt de male vervangen door de meerse, de schooier door den
omgaanden meersedrager of meerseman ; en de ridder door den mantel.
In Holland zegt men « of ridder of marskramer y), z. P. j
J.
Harr ebommee' s spreekwoordenboek, Utrecht; Kemink en soon, II, bl. 219a.
111 arskramer , meerskramer, , meersman, mercier, mercenier en
meers, zullen wel wisselnamen zijn, en allemaal 't zelfste bedieden,
Wat Blaffeture betreft, diende er ingezien te worden dat Kiliaen,
d'Arsy, Mellema en anderen zeggen dat Blaf ample, wijd, uitgestrekt
beteekent; dat Blayaert wijd, uitgestrekt papier is, papier ample; eu
Blaffeture fenestre de papier.
« Ik houd mij aan plaffeture = plat de devanture, zegt 11W
briefwisselaar ; waarom, dat zou ik geerne vernemen.
GUIDO GEZELLE.

ticit*******AtA
TWEE STEM MEN.
(Fragment)

Uit het jubellied van X.
I.
Stemme der Armoede.
ij kwamen op een morgend,
Zij hadden stern noch hert,
Vier sombere lijkbegravers,
Vier mannen in het zwart.
Een kist van witte planken
Die stond op 't bed in huis;
Een brandende keers er nevens
Er op een houten kruis.
En moeder weende bitter,
'En wij, we weenden niet;
We waren nog zoo klein toch,
We kenden nog geen verdriet.
<< Zeg, moeke, doe ze eens open
K Die witte kiste gar,
c Zoo zagen wij er nooit een;
44 Doch, wAAr is vader, wâár? ›)
En moeder trok ons dichter
En borg ons in haar schoot,
En kroppend in haar tranen :
c Uw vader, zei ze, is dood! »
En toen, toen weenden we alien,
Vergeten was lath en spel :
Wat lag er in die kiste?...
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Nu wisten wij het wel.
En de sombere lijkbegravers,
Die kerels in het zwart,
Ze droegen varier mede,
Die mannen zonder hart!
En moeder werd bleek en bleeker;
Ze werkte nacht en dag,
Voor zusje en mij, zoo zei ze;
Maar hoe ze ook werkte, ik zag
Dat, als we aan tafel zaten,
Zij soms niet mee en at,
Al was 't dat daags to voren
Zij ook niet geeten had.
En als wij soms eens klaagden,
Dan keerde zij zich om,
Al snikkend in haar voorschoot;
En we wisten niet waarom.
Maar droevig was het, droevig!
En moeder kon niet meer.._.
Toen, op een zondag morgend,
De priester van ons Heer
Ons hut kwam mgetreden;
Het was een man in 't zwart,
Maar toch geen hjkbegraver,
Want stem had hij en hert.
Hij gaf ons uit zijn kerkboek
Een beeldeken, zoo schoon,
En zei « mijn kindren, ge hebt nog
c Een Vader in 's hemels woon;
c Een Vader, goed en machtig;
« Ik koom, in zijnen naam,
« :U brood en kleedsel brengen
« En werk voor moeder scam. -»
— En moeder sprak toen weenend :
« Gij die mijn redder zij t,
« 0, Priester, vriend der Armen,
4‹ Wees steeds gebenedijd! >>
En sedert elken avond,
Dan knielen wij samen neer,
En vragen voor dien priester
Den zegen van den Heer.
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0! kont gij, priester, hooren
Het biddend, dankend lied,
Dat klinkt in honderd hutten
Uit duizend borsten schiet;
Dat armen zingen en weezen
In dankend jubelkoor,
Wat grootsch concert zou heden
U klinken in het oor :

0! priester, 81 die de engel,
De vriend der armen zit,
Wees steeds, in dood en leven,
Van God gebenedd!

II.
Stemme des Kerkers.
In de diepe, bange koten,
Somber als ons razernij,
Ver van de aarde weggestooten
Lagen wij en weenden wij.
Weenden wij in de ijzeren keten,
— 0! haar 'nijpers prangden zoo! —
Als een slachtos neergesmeten Op een vunzen bundel stroo.
Uit des levens schoot versmeten,
Knagend hert en banden af,
Levende lijken, doodvergeten
In den kerker, als in een graf!
0! de traaggerekte dagen,
0! de nachten lang en zwart!
Niets dan 't droeve tiktakslagen
Van de klok en van ons hart!
Niets dan klank van sleutelbossen
En het knarsend grendelgeschrei :
't Was als 't grijnzen van den duivel
Lachend met ons razernij!
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Op de sombere, grijze wanden
Scharden wij ons nagels bot,
Machtloos in ons knarsetanden,
Menschen vloekend, vloekend God!
En daar kwam de goede priester
Die ons hand in de zijne nam;
Wie van al die schurken wist er
Wat die man verrichten kwam?....
« Vrienden ! > zei hij, en die woorden
Maakten wakker 't weinig goed
Dat de driften nog niet smoorden
In ons steenenhard gemoed.
Wist hij dat we de handen dopten
In onnoozel broederbloed,
Eer en godsdienst laf verschopten
Met een heiligschendenden voet?
Ja!... maar als 't Gerecht der menschen
Hartloos tuchtigt, ruw kastijdt,
Komt de priester een boetkrans trensen,
Lenigt hij en benedijdt!
Priester Christi ! kon het wezen
Dat uw hart hier openviel;
Mocht ik in de plooien lezen
Van uw sterke priesterziel!
0! hoevelen staan er geschreven
Die ge, uit schande en zondenleed,
Aan hun God hebt weergegeven
En voor de Eer herleven deedt.
Van hoeveel verstokte zielen
Raaktet gij 't verhard gemoed,
Hoeveel deed ge er weenend knielen,
Nedervallen voor uw voet!
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Maar de wondren die gij stichtet
In het somber kerkerkot,
't Zielenheil dat ge er verrichtet
Dit alleen, dit zag uw God.
't Ruwe banksken zal niet spreken
Waarop gij, in smert vereend,
Met verteederd tranenleken,
Met die woestaards hebt geweend!
Maar in '1 Boek van 't Eeuwig Leven
Staat, voor 's werelds laatsten dag,
Elke grootsche daad geschreven
Die uw Deugd niet zeggen mag.
Priester! troost- en vredestichter,
Hert gemaakt van medelij,
Priester ! ziel- en geestverlichter,
Dat uw naam gezegend zij!

_Brussel.

LOD. MERCELIS.
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HET VISCHJE.

ELDER glansf de voile mane,

Lacht en lonkt op plasch en beke ;
Doch de visscher zit langs d'oevers
Met zijn moordend net aan 't loeren.
Vischje, vischje, kom niet boven
Anders zijt ge slim bedrogen!
Blijdzaam pinken witte sterren,
Lonken glanzend op de wateren;
Doch een grimmig ooge aan 't gloeien,
Zit u boozig aan te grijnzen.
Vischje, vischje, blijf van onder,
Anders leeft g' uw laatste stonden!
Geurig aemen waterrozen
Boven 't vlak hun voile reuken;
Doch er domp'len looze strikken
Die bereid zijn u te vangen.
Vischje, vischje rijs niet opwaarts,
Anders komt gij nooit meer neerwaarts !
Lacij ! 't vischje 'n wou niet luisteren :
't Kwam naar boven, 't speelde en 't stoeide;
Doch het werd in 't net gevangen
En 't verloos zijn zalig !even!
Varen geene lijk het vischje
Op dees booze en droeve wereld?...

Poperinghe, 8 Dec. 189 3.

NINO.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK,

Am ROmischen Grenzwall. Altgermanische Erzahlungen
von HERMANN HARTMANN, Minden i. W., Bruns' Verlag. — Bij
den grooten toevloed van boeken van allerlei aard, waarmede de
Duitsche boekhandel, jaar op jaar, tegen Kerstmis, ook onze boekemarkt pleegt te voorzien, was er ditmaal een werk, dat wellicht
minder dan anderen van gelijksoortigen aard in ons land bekend is geworden, maar dat juist bijzondere opmerking veidient. Een werk dat zekerlijk
velen onzer lieden van kennis en smaak, in den goeden, ouden zin,
zal behagen. De schrijver is Dr Hermann Hartmann te Lintorf in
Hanover, een man die land en lieden, oud en nieuw, van zijne
vaderlijke gouw, het Hanoversche deel van noordelijk Westfalen, rondom
Osnabruck, en niet verre van de Noord-Nederlandsche grenzen, kent
als niemand anders — een man die reeds herhaalde malen, in yen.
schillende belangrijke werken (Bilder aus Westfalen, Wanderungen
lurch das Wittekindsgebirge, Das Buch vom Sachsenherzog Wittekind,
enz.) bet leven van zijne Westfaalsche landslieden, zoo nit de tijden
van bet begin onzer jaartelling als uit de jaien van den strijd tusschen
Franken en Sassen tijdens Karel den Grooten, zoo uit de middeleeuwen als uit den hedendaagschen tijd, op het gebied van de
geschiedenis, en bijzonderlijk van de geschiedenis der beschaving heeft
beschreven, ten deele in romantische versiering, maar steeds genomen
nit een zuiver wetenschappelijk oogpunt.
Thans heeft Dr Hartmann bijzonderlijk zijnen Westfaalschen landslieden, maar ook in zekeren zin het Nederlandsche yolk onzer oostelijke
gewesten benoorden den Rijn, dat zoo na aan het Westfaalsche verwant
en eveneens van Nedersassischen oorsprong is, in zijn jongste, pas
verschenen werk, boven genoemd, eenen bundel belangrijke en schoone
verdichte verhalen aangeboden. Zes novellen, streng naar de eischen
der geschiedkundige wetenschap, maar in liefelijk-romantischen vorm,
stellen ons bet leven en streven van bet yolk in Nedei-Germanien voor
oogen, ten tijde van de eerste verschijning en de vestiging der Romeinen
in hunne gouwen, en vergunnen ons eenen blik op den belangrijken
invloed dien de Romeinen op de Germanen hebben uitgeoefend in
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vrede en krijg, in lijden en strijden, in handel en wandel, in huis en
hof, op Bergen en in bosschen, op velden en op wegen. Eene zeer
aanzienlijke reeks van belangrijke, ten deele uitgebreide aanteekeningen
van zuiver wetenschappelijken aard besluit dezen bundel verhalen, en
strekt tot aangename verduidelijking van een en ander, dat in die
novellen bijzonderlijk de opmerkzaamheid des lezers wekt.
Het werkje, Diet van grooten omvang (168 bladz.), eene degelijke,
ook eenvoudig-fraaie uitgave, strekt den schrijver tot eere, en is alle
aanbeveling weerdig. Het vinde, in den ruimsten zin, ook onder ons
zijnen weg. Haarlem.

JOHAN WINKLER.

Historisch en Kritisch overzicht van het Vlaamsch Tooneel
in de XVIII e eeuw, door 0. VAN HAUWAERT, leeraar bij het

koninklijk atheneum van Chimay. Gent, A. Suffer, fr. 1,5o.
Dit werk door de Koninklijke Vlaamsche Akademie bekroond
in een barer _ laatste prijskampen, levert een volledig overzicht onzer
dramatische kunst in de 17 e eeuw en mag een wetenswaardig boek
genoemd worden. Wil dat zeggen dat wij alles in het boek goedkeuren? Neen, eenige deelen zijn te lang en andere te kort behandeld
en de taal, goed in het algemeen, was toch vatbaar voor verbetering.
De schrijver schetst hoe tijdens de Spaansche heerschappij, wanneer
de oorlog in ons land woedde, de dramatische kunst om zoo to zeggen
eenen zekeren dood te gemoet ging en hoe ze tijdens het twaalfjarig
vredeverdrag, den 9 April 1609 te Antwerpen gesloten, wederom werd
opgebeurd.
De dichters en rederijkers gaven hunne verwachting van den vrede
op het tooneel lucht, en de kloostergestichten luisterden de prijsdeelingen
hunner leerlingen met tooneelvertooningen op, die telkens door eene
groote menigte yolks werden bijgewoond.
Ook de Landjuweelen, die wederom in voege kwamen, brachten
er oneindig bij toe om de dramatische kunst te bevorderen.
Na den twaalfjarigen vrede had men een nieuw verval aan te
stippen, tot wanneer een nieuw gesloten vrede in 165q, wederom de
gemoederen opwekte en eenen regelmatigen gang verzekerde aan de
dramatische kunst.
De dichters bezongen den vrede en trachtten door zinnebeeldige
handelingen de waarheid te bewijzen van het oude spreekwoord : Pax
optima rerum.

In al de bijzonderste steden van het Vlaamsche land beijverden
zich de rederijkers om de tooneelspeelkunst in aanzien te doen klimmen.
Betreurlijk is het dat de tooneelschrijvers die, in de 17e eeuw,
de klucht wilden op het tooneel brengen, onmachtig om door fijnen
en scherpen geest, door luimige en pittige opvatting de gebreken der
maatschappij het yolk voor oogen te brengen, hunne toevlucht namen
tot de bloote, voorstelling van de bedorven zeden des yolks,
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Later nochtans stonden er kloeke tegenstanders op, die tegen de
onzedelijke strekking des tooneels te velde trokken.
Zekere Joan De Grieck, onder ander, van Brussel, schonk zijne
landgenooten eene reeks werkjes, waarin hij trachtte het zedelijke peil
des tooneels te verhoogen.
Dr Amand De Vos heeft eene derde aanklacht by" de ICamers
van vertegenwoordigers gezonden. Lokeren, drukkerij van W e De Smet.
Men kent het gebeurde met den bataljonsdoctor De Vos, zijn
werk Een officier geworgd zet geheel de toedracht der zaak omstandig
uiteen. Tegen wil en dank is hij ,om ongeneesbaarheid, zoo luidt het,
op pensioen gesteld, terwijl hij beweeit niet alleen met geene ongeneesbare ziekte aangedaan te zijn maar zelfs springlevend in volkomen
staat van genezing te verkeeren. Hij beschuldigt de onderzoekscommissie enkel een onderzoek voor den vorm ingesteid te hebben, en
voor wat zijne radicale genezing betreft, steunt hij op het certificaat
hem verleend door de heeren Boddaert, Bouquê, De Cock, Deneffe
en Van Bambeke, hoogleeraars bij de Universiteit van Gent en door
Dr Cruyl cliniekoverste bij het burgerlijk gasthuis ook alhier.
Dr De Vos afgescheept in de militaire wereld, vraagt recht aan
de vertegenwoordigers der natie.
Groot woordenboek der Nederlandsche taal. — Onlangs
verscheen de afl. Onzin ___,-- Ooilaan, door D r A. Kluyver en Dr
W. L. De Vreese; nu kwam van de pers Born — Boos, door D,
J. W. Muller.
Hans Sachs. — Nuremberg gaat dit jaar met luister den vier•

honderdsten verjaardag vieren van de geboorte van haren beroemden
inboorling den schoenmaker-dichter, den deken der Duitsche meester.
zangers.
Hans Sachs werd geboren in 1494 en stierf in 1576 ; men zegt
dat hij ongeveer 6000 gedichten vervaardigde waaronder 53 gewijde
stukken, 64 farcespelen en 59 fabelen. In vele zijner gewrochten komen
heftige en grove hekelingen voor op de misbruiken van zijnen tijd.
Het vierde nagenoeg zijner werken is uitgegeven ; er komt een
keus zijner schriften voor in de Deutsche Dichter der I6 jahrhundert
van Goedeke en Tittmann. (nieuwe druk 1874, 3 bd.).
J. te Winkel schrijft in de z Vragen van den dag b eene zeer
lezenswaardige studie over de Vlaanische Bezeeging en Naar belang
voor de Noord-Nederlanders, over het algemeen met veel onpartijdigheid.
Wij vinden er nochtans eene « liberale » fabel in, die reeds
tienmaal weerleid is, namelijk als voor het Davids-Fonds, eene <c lagere
contributie, dan bij het Willems-Fonds, het lidmaatschap er van, ook
voor den eenvoudigen volksman, mogelijk » zou maken.
Dit is valsch. Geen enkel lid van het Davids-Fonds betaalt min
dan 5 fr. 's jaars, hetwelk, overigens, bewezen is' door de rekening,
welke in ieder jaarboek is aan te treffen.
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D r August Snieders. — Reeds verschillende bladen hebben od
het initiatief van Ons Vlaanderen het uitmuntend gedacht opgeworpen eene nationale betooging interichten ter eere van onzen grooten
Antwerpschen romanschrijver. Met geluk en geestdrift sluit Het Belfort
er zich -bij aan. D r Snieders wordt niet alleen in Zuid- en NoordNederland ge-,s aardeerd, de Franschlezenden hebben oak reeds menige
zijner werken door de veitaling mogen genieten, en onlangs nog gaf
La Revue Generale de overzetting van stukken rat zijn laatste boek

Sniederiè'n.
Congres. Wij vestigen de aandacht op het Nederlandsch Wetenschappelijk Conies der katholieken, dat dit jaar te Brussel den 4, 5
en 6 September zal gehouden worden.
Een Fransch comiteit, onder voorzitterschap van Mgr d'Hulst
een Hollandsch, onder voorzitterschap van D r Schaepman ; verscheidene Duitsche, Oostenrijksche, Italiaansche en Zwitsersche komiteiten
eindelijk, zijn tot stand gekomen om, in hunne afzonderhjke landen,
talrijke bijtiedingen uit te lokken. Met Spanje, Engeland en Amerika
zijn onderhandelingen aangeknoopt. Deze bijzonderheden welke een
uiteist belangrijk en welgeslaagd Congres schijnen te voorspellen,
ontleenen wij aan het bericht der inrichtingskommissie.
Voorts lezen wij er dat tot op dezen dag 55o bijtredingen ingekomen zijn, en dat men niet wanhoopt door eene ijverige propaganda
het getal van 2500 te bereiken, zooals op het Congres te Parrs,
verleden jaar.
Vooiloopig heeft men de volgende afdeelingen aangenomen
I) Godsdienst, 2) Wtjsbegeette, 3) Recht en staathuishoudkunde,
4) Geschiedenis, 5) Wiskunde en physica, 6) Natuurkunde en levensleer,
7) Menschenkunde, 8) Taalkuode. Misschien komt et nog eene di:lee ling bij van christelijke kunst, en eene van aardrijkskunde.
Terwijl het vorige Congres nagenoeg twee honderd bijdragen heeft
uitgegeven, zijn tot hiertoe slechts een vijftigtal beloften van bijdragen
ingekomen.
Aan den anderen karat treft ors het geringe aandeel der katholieke geleerden uit Vlaamsch-Belgie, in de wellizaamheden van het
toekomende Congres. Wij schrijven het hieraan toe, dat er in Vlaamsch Belgie eigenlijk nog geene propaganda werd voor gemaakt. Uit al
onze krachten sporen wij ze aan, het hunne bij te dragen tot het
welslagen eener ondetneming, welke — zooals blijkt uit een hoogst
waardeerenden brief van kardinaal Ra--)-Thr)'la — ten zeerste de honge
goedkeuring van Z. H. den Pans bcz-.
Men zende zijne bijtreding tot den heer Andre Dumont, leeraar
ter katholieke Hoogeschool van Leuven, secretaris van de inrichtingsco nim issie.

Dr Weber. — Aan den grijzen centrumsman Dr Weber, den
dichter van

Drei3ehnlinden, Goliath, enz., is ter gelegenheid van zijnen
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Bon verjaardag, op 26 December, door den H. Vader de Gregoriusorde verleend. Het Westf, Volksbl. bevat uit Nieheim eene openlijke
c1ankzegging van Dr. Weber zelven voor de hem op gemelden datum
gebrachte hulde door eene deputatie der Centrumspartij van zijn kiesdistrikt HOxter-Warburg, nadat hij juist van eene zware ziekte hersteld was.
Maurits Jokal. — De Hongaren hebben den 5', 6' en 7n Januari
plechtig het jubelfeest gevierd van hunnen nationalen dichter, die
niet tevreden de onafhankelijkheid van zijn vaderland in zangen met
geestdrift te verbeiden, ook een werkdadig deel nam in den strijd.
Ter gelegenheid van deze plechtigheid hebben verschillende Hongaarsche gemeenten hem burger hunner stad gemaakt; hebben menige
geleerde genootschappen hem tot eerelid uitproepen en heeft de hoogeschool te Pesth hem vereerd met den titel van Docter ' honoris causa,
De Minister van openbaar onderwijs is hem komen begroeten en een
letterkundig gedenkteeken gaat hem opgericht warden in vorm van
eene prachtuitgave zijner volledige werken, die niet min dan WO boekdeelen beslaan.
Boeken. — In 1893 werden er in Frankrijk ongeveer 20,000
boeken uitgegeven en daarin komt Parijs alleen voor nagenoeg 6,20o. ,
In 1892 was het nagenoeg hetzelfde getal, doch de hoofdstad telde
er dan een 200 min.
Als zulke hoeveelheid drukwerken verschijnen in een land alleen
— en elders komen er in evenredigheid niet min uit de persen —
is bet dan te verwonderen dat er een « crise du livre » bestaat ?
Nauwelij ks is een werk aangekondigd of een ander komt het den
loef afsteken, en de voorraadkamers der uitgevers proppen op met
hetgeen men noemt 1 winkeldochters >>.
Van den eenen kant deze vermenigvuldiging van het boek en
van de andere zijde het verminderen van studie en leeslust, en het
feit dat zoovele menschen geen ander verstandelijk voedsel meet`
zoeken dan in bladen en hoogstens in tijdschriften, baart het dan verbazing dat zoovele uitgevers vallen en vergaan gelijk sneeuw onder
de zon, en dat de schrijversgilde de spiegelingen ofte fata morgana
van het beloofde land met zijne rijke druiventrossen, verder en verder
zien wegdansen ?
En in zulke hoeveelheid gedruksels, natuurlijk hoeveel kaf
Het Recht. — Dit kloek vlaarnschgezind Antwerpsch weekblad,
waar zoovele onzer leiders in schreven, dat 20 jaar dapper en onversaagd op de bres heeft gestaan, heeft ongelukkiglijk met nieuwjaar opgehouden te verschijnen. Nochtans is de strijd niet uitgeareden en doet
zijn verdwijnen eene leemte openvallen.
Alhoewel in alles niet eens met het Meetingistisch strijdblad,
moeten wij het toch bedanken voor de goede diensten aan deze zaak
bewezen en brengen wij het onze hulde tot afscheidsgroet. De optrek .
kende wacht slaat aan en biedt de wapens voor de aftrekkende wacht-
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Nestor De Tiêre. — Dezer dagen werd te Brussel eene huldebetooging gevierd ter eere van dezen talentvollen en vruchtbaren tooneeldichter,
den schrijver van Hermina, Zieleketens, Vorstenplicht, De Grolpot,
Lie i dedrift, Belsama, Roze Rate, De Spiegel enz. Met dit laatste werk
behaalde hij in 1892, in de Kon. VI. Academie, den driejaarlijkschen
staatsprijs van tooneelletterkunde. De feestelijkheid bestond in een
feestmaal, de vertooning in den Vlaamschen schouwburg van een
zijner laatste weaken, het aanbieden van zijn portret door den kunstschilder Broerman en van zijn bionzen borstbeeld door den beeldhouwer
Broecke.
De Tiêre, geboren te Eine, telts lechts in de dertig jaren.

Koninklijke Vl. Academie. — In zitting van 17 Januari werd,
om zoo te zeggen met eenparigheid van stemmen, tot werkend lid
gekozen de weledele heer de Maere Limnander, de verlichte en bevoegde
beschermer der Vlaamsche Kunst en Letteren en de schepper van
Brugge-Zeehaven. Men herinnert zich met welken tact en welk beleid
hij het Nederlandsch Congres te Gent in 1891 voorgezeten heeft; hij
was ook voorzitter van het Congres alhier in 1867 en van dat te
Brugge in 1884.
Het overige der zitting werd aan huishoudelijke zaken besteed.
Davidsfonds. Yper vierde feest in de Iweynszaal; Zele voerde
op Geschenk van Graaf Chaberdan van Silvester ; Aarschot vergaste
zijne leden op eene voordracht door den heer Vermeyle ; Borgerhout
gaf een dramatisch zangspel ten beste en richtte eene spreekbeurt in vervuld door den heer J. Crels ; Antwerpen ontbood den eerw. heer
Dr Claeys van Gent. Ziehier hoe het Handelsblad zich uitlaat over
deze redevoering
Hij sprak ons over de moedertaal, over het verleden der Vlamingen en over hunne toekomst, over den rijkdom der Vlaamsche taal.
In welke beelden heeft hij ons het roemrijk verleden terug voor
de oogen getooverd!
Voorwaar, Dr Claeys is een kunstenaar van het woord en zijn
redenaarstalent is zoo veelzijdig als onderscheiden.
-I- Hoogleeraar Van Beneden. — Belgie heeft eenen zijner
roemrijkste zonen en de Hoogeschool van Leuven eenen zijner bekwaamste
leeraars verloren.
Dr Van Beneden werd te Mechelen geboren in 1809. In 1831
reeds, werd hij bewaarder benoemd van het kabinet van natuurlijke
historie te Leuven en in 1835, werd hij er met het geven van eenen
leergang gelast. In 1853, werd hem door het Institut de France den
grooten prijs toegekend; in 1843 stichtte hij te Oostende een laboratorium
voor dierkunde.
Hij mag terecht een der stichters van de hedendaagsche dierkunde
genoemd worden en zijne beroemdheid, zegt hoogleeraar Renard,
overschreed alle grenzen. In alle werelddeelen was Van Beneden door
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de mannen der wetenschap niet enkel gekend, maar geacht, gewaardeerd,
geraadpleegd en gevolgd.
1- Hendrik Beyaert staatsbouwmeester; het afsterven van dien
kunstenaar van hooge en gewaardeerde waarde is een echt verlies
voor het land. Hij werd te Kortrijk geboren den 29 Juli 1823. Zijne
bijzonderste gewrochten zijn : het hotel der Nationale Bank, (met
medewerking van den heer Wijnant-janssens), de fontein de Brouckere,
de werken van het kasteel der Hallepoort, het huis « De Kat » (in
1876 bekroond), de square van den kleinen Zavel (1878), de heropbouw
van het verbrande paleis der Natie (1884-86), het hotel van het Ministerie
van IJzeren wegen (1887), dat van de Spaarkas (1889-93), alle te
Brussel; verder het stationsgebouw te Doornik, het kasteel te Wespelaar, de Nationale Bank te Antwerpen, enz. enz.
1- Jan ter Gouw, de geschiedschrijver van Amsterdam, is te
Hilversum overleden 8o jaar oud. Hij schreef ook nog werken over
de Gilden (1866), de opschriften en uithangteekens (1867), en eene
geschiedenis van Nederland (1868). Zijne geschiedenis der hoofdstad
begint met 1275 en eindigt slot 16 e eeuw (8 bd.) De schrijver trok
in 183o te velde tegen de Belgen, later werd hij onderwijzer te
Amsterdam.

t Jacques Demogeot oud-leeraar van de Faculteit der Letteren
te Partjs; gedurende 4 jaar verving hij Desire Nisard in zijn leeraarstoel ter Sorbonne. Hij schreef : Histoire de la litte'rature franfaise,
werk dat 24 uitgaven beleefde, Histoire des litteratures etrangires,
Notes de me-Whysique en eerie berijmde vettaling van Lucain's
Pharsale.

t Pastoor Johaan-Martin Schleyer de uitvinder der Volapuk
of wereldtaal. Hij werd geboren te Oberlanda in Baden en stierf te
Constanz 61 jaar oud. De man was een echte polyglotte, hij kende
37 talen.
1- Dr Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, rustend hoogleeraar
te Amsterdam. Beoefenaar der Nederlandsche kerkgeschiedenis, laat
hij onder ander achter : Geschiedenis van de Hervorming in Noordd
nederland tot op 1551 (2 deelen, 5873), en eene onvoltooide geschie.
denis der Nederlandsche doopsgezinden.

1- Baron Karl von Hasenauer, de beroemste bouwmeester
van Oostenrijk sedert Ferstl, Hansen en Schmidt. Zijne bijzonderste
scheppingen zijn de koninklijke musea van Weenen, het paleis van
graaf Liitzow, het paleis der nijverheid in de wereldteotoonstelling
van 1875, de burgschouwburg, het keizerlijk kasteel te Lainz, de veranderingen (nog onvoltooid) aan het keizerlijk paleis in de hoofdstad
en de architectonische deelen der monumenten aan Maria-Theresia,
Tegetthoff en Grillparzer,
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t De eerw. heer Adolf Goemaere te Meenen in den ouderdom
van 73 jaar. Hij is schrij ver van veischillende Vlaamsche en Fransche
werken ; hij was de broeder van wijlen H. Goemaere, den pauselijken
uitgever to Brussel en sticht-.1- van Le Courrier de Bruxelles.
t D P Justus Karl Hasskarl te Kleef, 82 jaar oud. Hij laat
vele schriften achter over het plantenrijk in Java; hij was het die in
de Nederlandsche bezittingen de kinaplant invoei de.

t Waddington, senator, gewezen ministeihoofd van Frankrijk en
gezant in Engeland. Hij laat werken achter over oudheidkunde.
t Pater de Reynon, S. J. — Hij was leel aar in physica te
Parijs, en schreef gewaardeerde werken over wijsbegeerte en godgeleerdheid.
i. Talouarn Bretoensche dichtcr, 77 jaar,
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HUGO VERRIEST.

UGO VERRIEST! Die naam wordt door velen in
Vlaanderen met liefde en bewondering uitgesproken!
Voor dien man is de Vlaamsche jeugd in geestdrift
opgetogen.
Hij heeft ze bekoord door zijne aantrekkelijke lessen
die zijne gewezene leerlingen nooit- zullen vergeten.
Hij heeft ze bekoord door zijn verrukkelijk woord,
door zijne medeslepende bijdragen in de Vlaamsche

Vlagge, — echte parels van de fijnste letterkunde.,verborgene schatten, maar daarom niet to min kostbaar.
Hij heeft de Vlaamsche knapen bekoord, zoodanig
dat zij van niets anders meer konden ' spreken, tenzii
van den kamp voor Vlaanderens herworden, voor eigen
taal en eigen zeden, voor eigen kunst en eigen beschaving.
Hij heeft ze bekoord omdat hij de duisternissen
van onwetendheid en onverschilligheid heeft verdreven,
waarin de Vlaamsche knapen wandelden en in hunne
harten 't heilig vuur heeft ontstoken voor belangwekkende
zaken, voor kunst en letterkunde.
Hij heeft ze bekoord omdat hij de leermeester is
geweest van Rodenbach.
Zonder Hugo Verriest, misten wij misschien dien
Vlaamschen O'Connell, die in korte jaren zulk eene
voile loopbaan heeft doorwandeld, die door zijn machtig woord de Vlaamsche jeugd der vijf gouwen ten
heiligen strijd heeft geroepen en door de stormende
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Blauwvoeterie de Vlaamsche Beweging van een wissen
ondergang heeft gered.

Is het te verwonderen dat Verriest bemind words?
Kent gij iemand even beminnelijk als Hugo Verriest? Kent gij zulk een edelen, deftigen, ontwikkelden
geest, zulk een blijdzaam en rondborstig karakter, zulk
een fatsoenlijken en beschaafden man, zoo voorkomend

voor klein en groot, zoo hartelijk voor al de Vlaamsche
vrienden?
De schrijftrant is de uiting van den mensch, pleegt
men te zeggen.
Is het dan te verwonderen dat de trant van Verriest zoo bekoorlijk is?
Hij heeft geschreven over kunst en letteren.
Wilt gij daarover iets lezen dat de moeite waard
is, dat meer dan alledaagsch is, dat gij in geene k.eken
zult tegenkomen, lees zijne artikelen geteekend Etiamsi,
in verscliillige jaargangen van de Vlaamsche Vlagge.
Zulke geleerde, zulke verhevene opstellen zoudt ge
in tijdschriften niet aantreffen.
Zulke lekkere spijs, krijgt ge zelden te genieten.
Aardig, niet waar?
In Vlaanderen moet ge dat in een nederig studententijdschrift gaan zoeken.
En zeggen, als die bijdragen daar verschenen, dat
er velen waren die meenden dat zulke taal uit studentenpennen kwam gevloeid.

0 sancta simplicitas!
Wij lazen ze vroeger met onuitsprekelijk genot
natuurlijk dat wij ze, als student, maar half konden
verstaan .
De Vlaamsche lezer zal het ons niet ten kwade
duiden, dat wij hier eenige uittreksels aanstippen.
Zij zijn bij Been enkelen uitgever te vinden : mochten
zij bier voor een breeden ,kring van lezers toegankelijk
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worden gemaakt en Verriest door zijn eigen woord —
beter dan door 't onze als kunstkenner laten optreden.
Waarin bestaat de dichtkunst ? Het vraagstuk der
schoonheidsleer heeft ook den Vlaamschen meester gekwollen, die zijn eigen edel kunstgenot aan de Vlaamsche
knapen heeft medegedeeld.
Waarin bestaat de dichtkunst h. Dat legt hij open
voor de leerende jeugd van Vlaanderen.
Er bestaat een gezang in de maat, in den rythmus, dat noemt de schrijver de

Poesis der maat ..

« In het Vlaamsch vers is er mate, 't is te zeggen dat men
lange lettergrepen kent, korte lettergrepen, en dat men de lange
en korte lettergrepen op verschillige wijzen achter malkaar plaatsen
mag.
Weten ;hoe men zt plaatsen moet en mag, en is niet
genoeg.
Men moet den tythmus, den stap of gang, den dans der let-tergrepen in de ooren en in het lijf hebben....
Op den zang van hun muziek springers de Hongaren op. Met
vieren zouden zij op de breed te van eene speeltafel staan. Zij
plooien en buigen hoofd en lijf, armen en beenen, en spelen met
handen, vingeren en oogen, met schouder en knie. zoo beleefd,
zoo fatsoenlijk, zoo vrij, zoo juist, zoo edel, zoo passend op alle
mate en gang, dat geheel hun lichaam of het ware de uitdruk•
king is van het muziek in gerythmeerde mate en beweging.
Als Beethoven doof geworden zijnde, zijn prachtig muziek
schreef, hij trommelde er de beweging en mate van, met zijne
vingeren op de ruiten.
Wij doen hetzelfde en trommelen eene marche op onzen lessenaar.
De schoonheid van den trommelslag en ligt in den klank niet
en wij schrijven om hem te verbeelden : rrrrom rrrom rrom rom
rom. In het vers, in het Vlaamsch vers, ligt er wonderlijke beweging en mate.
Hij, aan wien God de Poesis der mate gegeven heeft, hoort
en voelt dien gang, dien stap, dien dans, die zwaar- of lichtroerende beweging : hij schept dien rythmus in zijn woord, en doet
hem levend bestaan in zijn vers, juist, passend, fatsoenii ) k en vrij,
licht en edel, zwaar en sterk.
Die die poesis niet en hebben (misschien andere wel) onderzoeken en gevoelen of er, in het opeen volgen der lange en korte
lettergrepen, fouten zijn ofte niet, maar den Tang en hooren zij
niet, noch weten zij of hij bestaat. »

18o

HUGO VERRIEST.I.

Er bestaat een zang en harmonij in de klanken;
de schrijver heet ze de Poessis der klanken :
« De Podsis der klanken is nog duidelijker.
ledere taal heeft hare klankenharmonij.
Eertijds was het Vlaamsch vers gebouwd op de stafrijmen en
't was het wederkeeren der zelfste medeklinkers die den zang miek
van het vers :
een ketel.... die vol van wallende wateren was.
Nu ook klinkt de stafrijme ons altijd zoet in de ooren :
En duw mij, zucht en klagens moe
de diepe En duistere wonden toe.
En reuzlend op en neder douwt
en wiegewagend waait.
Die medeklinker die met het begin der lettergreep weêrkomt
is eigen aan ons lied.
De klank ook, de a, de e, de i, de o, de it, passen op of
achter malkaar, zoodanig dat zij wonderlijk meéstemmen in het
rnuziek van het vers.
Wij kennen al den
Harba lorifa, harba, harba lorifa, harba, harba lorifa.
Ook :
Des winters als het regent,
dan zijn de padjes diep, ja diep;
dan komt het looze visschertje
visschen al in dat riet.
Met zijnen rijfstok,
met zijnen strijkstok,
met zijnen lapzak,
met zijnen knapzak,
met zijne leeren,
van dideridomdeere,
met zijne leeren leerzen aan.
Wij hebben al de liedjes onthouden van hoepsa falidera.
Al onze oude verzen en liedjes die overgebleven zijn in den
mond en den zang der spelende kinderen zijn mate en klank,
dikwijls zonder zin :
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Haken baken,
bollekens kraken,
huttert
en buttert
den bisschop
of.
Van waar komt gij getreden,
Bruinelle gezelle?
van waar komt gij getreden,
Bruinelleke?
Onder de eerde
en boven de eerde
Staat er een steene voutje.
Daarom ook dicht Gezelle in zijn kinderkamer :
Timpe tompe teerlinck
ga van hier naar Deerlijk
ga van hier naar rompelschee
kopere kop en stalen tee.
Daarom ook vindt gij in zijne verzen :
Hoort hoe die twee waterleikes
vluchtig vlietende onder 't gers,
over zand en over keikes
nooit van loopen 'n zijn to wers :
hobbel- dobbel- drets- en drevelend.
krinkele winkele wel, al krevelen.
Nauwlijks eerst een duimke diepe
nieuw geboren onder 't zand,
worden ze haast een zelver striepken
half zoo breed als heel mijn hand :
rimpel- dimpel- donkel- dansend.
Daarom :
Ramentati onthoud het wel
de wereld is een zee, oh,
van baken, rotsen, winden fel
en nog al ander wee oh!
Ook dat laatste vers van den beltrom :
Ringe ringe ringe ringe ringrom.

181

182

HUGO VERRIEST.

Van dit klankenspel kunnen wij sours uitleg geven; zeggen en
toogen hoe het bestaat; somtijds, tot nu, zoeken wij vruchteloos
waarin de harmonij ligt die wij zoo lief hooren zingen...
Ja, ieder klinker en medeklinker, volgens dat hij geplaatst is,
zingt min of meer in het vers.
De podet zingt den zang der maat en der klanken.
Die nu die poesis der maat en die poesis der klanken nieten verstaat, leest die verzen zonder zang en 'n weet er de schoonheid niet van, of liever doet die schoonheid dood, juist, gelijk eery
die niet zingen kan, de schoonheid van het liedeken vermoordt
met zijn valsche stemme.
Wij herhalen het ; die muziek wilt dichten en mag niet peizen : ik wete dat er korte en lange noten zijn, witte, zwarte,
crochen en dobbelcrochen, dat eene note hooger staat als de
andere, en dat de re boven den do staat en zingt, en dat is genoeg;
neen, dat en mag hij niet peizen en dat is niet genoeg.
Hij moet den zang in het hoofd dragen en de scheppingskracht ervan hebben.
Met het vers moet het hetzelfde zijn : De dichter moet met
andere poesis ook de poesis of schepping van maat en klank
hebben ; heeft hij ze niet, hij en zal Been ware verzen dichten,
hij en zal niet zingen.
Onze Vlaamsche knapen zingen nu en luisterend naar het
hooge lied des meesters beginnen maat en klank to vatten. »

Er bestaat ook poesis van gedachten en gevoelens :
« Bemerkt wat er in de stoffelijke wereld zelve gebeurt :
Gaat in eene kamer, in eene oudewetschc keuken bij voorbeeld,
die vol hangt van zuiverglanzend koperwerk, en staat voor de
taartepannen die met eene ooge aan eenen haak hangen van het
kanneberd. Als gij daar, al met eenen keer, eenen kortklinkenden
Ha roept, gij hoort de taartepannen en het ander koper zinderen
en zingen, op dezelfde note en in denzelfden toon. — Gaat en
staat weerom voor eene opene piano, en zingt klaar en kort uwen
hal Gij zult de snare die juist uwen toon voert, hooren antwoorden en zingen, en niet alleenlijk zij, maar al de snaren die octavo
staan, en zelfs al de snaren die vol akkoord maken met uwen ha
en zijne octaven.
Zoo zinderen, zingen en antwoorden metalen getuigen op uwe
stem en zang, maar zij doen het volgens hunne natuur -7- en
dracht of breedte en uitgestrektheid van zingenskracht of zinderingen.
Dit laatste wordt beter verstaan met toepassing op de stemme
van den mensch.
Eenige stemmen zingen, met zuiveren waren zang, twee of
drij noten, of ook zeven of acht; andere stemmen hebben er meer
en bedragen, als volmaakte zangtuigen, twee octaven min eene
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note; nog zijn er, maar raar om vinden, die boven en onder twee
drie roten daarbij hebben en gaan tot aan twee octaven en half.
Dat is volgens het bestrek der stemme.
De klank ook is hoedanigheid. Daar zijn er die maar een
schoone note en hebben, die zelfs maar de a, e of o betamelijk
kunnen uitbrengen. Andere zingen alle noten en letters, binnen het
bestrek hunner stem, even schoon. ja, anders zingt het krijstaal en
anders het koper. Bombardon, viole en flute staan uren van malkaar.
Welnu, dat al past op de paten en kunstenaars en kan vergeleken worden met hun werk en ontroering als zij aan 't scheppen gaan.
Als het schoone der natuur, der onstoffelijke en der ingebeelde
wezens op hunne ziel slaat, zij zinderen en zingen. — Zij zinderen
en zingen en dat juist is het lied der poesis; dat zijn de snarefl
die de mesa tokkelt ; dat is de god der ouden die het herte brandert
doet : est deus in nobis, agitante calescimus ill(); dat is de

EvOurriacrv.oe...
Jamaar, indien het schoone buiten het bestrek is -der poeten,
in hoogte en diepte, in lichtheid of zwaarte, onder of boven of
buiten den dracht hunner poesis of meézindering of mthang, de
poeten antwoorden niet, ontroeren niet, maar blijven kalm en stom.
Zoo zijn er eenige die maar twee, drie noten in hunnen zang en
hebben, en alzoo maar zinderen op de schoonheid die op die
noten past. Zij zingen altijd hetzelfde eentoonig liedje. Andere
hebben er zeven of acht, andere nog hebben al de zangnoten van
het volmaakte menschenleven; eenige, maar raar om vinden, dragen
hun lied tot die buitengewone hoogten en diepten waarvoor de
menschen sidderen. Volgens het bestrek hunner poesis zijn zip
paten, mindere, groote, reuzen.
De klank ook van hunne stem verschilt. Eenige blazen eeuwig
en ervig den bombardon, andere hebben fluit en schalmei, andere
iedereen
dragen een snarenspel, eenige eene geheele symfonie,
der instrumenten of het instrument, de prachtige orgel zou ik
zeggen, heeft helderen zuiveren klinkenden klank.
Wilden wij dat nu toepassen, wij zouden iederen poedt lezen
en hem vragen : Hoeveel noten hebt gij? hoeveel octaven ? hoeyea klanken? Hoe diepe graaft gij? Hoe hooge draagt gij zonder
vallen? Hoe licht waait en wentelt uw zoet snarenspel? Hoe ontzettend dondert de jagende symfonie?
Van onzen meester Guido Gezelle zeggen wij : Wie zal er
neffens hem ter mate komen?
Die zindering, die zang, dit antwoord en wederspel der zieli
herschept de dichter in zijne alleenheid, in zijn stil herdenken en
gevoelen. — Die geen poeten zijn, hoe verstandig zij ook wezen
mogen, weten dat niet, gevoelen dat niet, noch in hunne ontle h
-dingesprkzjav.Vogemktnwarposi,
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zij vol bewondering, juist gelijk voor die ware, gezongen, geschapen poesis Gods. Zij zelven zinderen niet mede, en daarom is
voor _hen een deel, een groot deel der poesis gemaakt spel en
»

De leerlingen van Verriest deelden mede van 't genot
van hunnen rneester en waren zoodanig van zijne lessen
doordrongen, dat zij in hunne ledige wren van niets
anders spraken, een edel geestesleven leerden leven en
zoo ijverig werkten in zijne afwezigheid als in zijne
tegenwoordigheid.

Als Vlaamsche redenaar weet hij nog meest de
gemoederen tot zich te trekken.
De Fransche bladen van Gent roemden verleden
jaar om ter meest den begaafden Vlaamschen spreker.
Zij deden uitkomen hoe springlevend en hoe oorspronkelijk zijne gedachten zijn, hoe hij de toehoorders
weet te winnen en te overhalen zonder dat zij het zelf
gewaar worden, hoe zijne gebaren, zijne oogen, de
gang en kiank zijner stem, gansch zijn wezen medewerken om zijne gedachten in de zielen te doen dringen
en den indruk van zijn keurig woord onuitwischbaar
te makers!
Die hem aanhoort, leert Vlaanderen beminnen.
Die hem aanhoort, heeft het genot een puik stuk
letterkunde en welsprekendheid te bewonderen.
Di° hem aanhoort, voelt zijn hart verwarmd voor
het grootsch oorbeeld van den Vlaming -dat Verriest
met glinsterende blikken aanschouvvd heeft en dat hij
met wonderschoone trekken, krachtig en liefelijk tevens
voor de oogen van ons verhasterd yolk doet opdagen 1
« Als Vlaming moet uw gedacht en uw gevoelen Vlaamsch
zijn. Maar 't en is niet genoeg. Uw handel en wandel ook, uw
spreken en schrijven en werken moeten Vlaamsch zijn.

Dat heeft hij ontwikkeld in diep doordachte en
welsprekende voordrachten, die niet weinig tot den
voortgang der Vlaamsche Beweging hebben bijgebracht.
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Dat weet hij nu zoo teeder en fijngevoelig, zoo
kunstvol en eigenaardig op te disschen dat het haast
onmogelijk wordt, dien vloed van gedachten door den
,druk boekvast te maken !

Denkelijk missen wij in Hugo Verriest een grooten
dichter.
Vele verdienstelijke dichters zouden niet bekwaam
,zijn een stuk poesis op te stellen, dat kan vergeleken
worden met hetgeen wij bij voorbeeld in De Zee te
Ipzen kregen.
Menigeen onzer lezers is wellicht geen lief hebber
van vrije en blanke verzen.
_ Toch men moet dichter zijn om een dichterlijk
tafereel te maken, 't zij in onrijm, 't zij in welluidende
en welgebouwde verzen, 't zij ook in vrije verzen, die
door hunne eigenaardigheid en vloeiendheid moeten
winnen, hetgeen zij langs eenen anderen kant schijnbaar verliezen.
Lees en oordeel :
Eens heb ik in het zand gestaan, alleene
op eene duine, die de zee sinds eeuwen
verlaten had. 't Was avond, en het duister
hing meetloos over de ongemeten vlakte
Noord, Zuid, ten Oosten en ten Westen
was alles dood. Geen boom en stond daar ievers
noch teekend' heimlijk zijne donkre schoonheid,
noch ritselde in den stillen wind zijn blaren.
Geen zee meer ; zand 1 Geen effen zand van zeegrond,
maar d uinzand, ongelijk en onbetreden.
Geen ziel en roerde daar, en onbeweeglijk
blonk ook 't doorschijnend duister, waardoor de sterren
stom, blaakten,
Geen !even meer.
En eens loch was het anders, als de waatren,
de groote wateren der zee daar spoekien,
de rustelooze zee...
• • • • ****** s 00000000
Want ja, daar heeft in anderen tijd door Vlaanderea
een zee gestroomd! Zij zong haar blijde liedren
•

•

•

•
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in eigen taal, haar machtig woord had weérklank
van in het leem des stet ken vrijen poorters
tot in 't paleis der graven. Op de markten,
in 't panel, en in het huis van de gemeente,
op straat, en rond den heerd, bij laat en prinse,
beleefd en ruw somtijds, zoo 't paste en waar was,
die stemme klonk, die stem der zee, der groote;
die Viaandrens hert deurstroomde. Lang vergeten
is 't hooge lied. De zee is weg en 't duinzand
zwijgt.
Geen schoonheid meer.
En eens toch was het antlers, als de waatren,
de groote wateren der zee daar spoelden...-

Ja die verzen leven... Is het niet gemoedelijk van
opvatting het diep verval van 't vaderland met de eenzame en verlatene duinen te vergelijken en worden die
beide tafereelen met forsche greep, niet fier en teekenachtig vveérgegeven?

Waarin hij uitmunt, Verriest, 't is in de kunst
van 't schetsen.
Een karakter, een man zal hij teekenen naar 't Leven,
't Zou ons spijten, mochten wij dezen kant van
zijn vernuft niet doers uitkomen, mochten wij 't portret
van Emiel Demonie in deze, onze kleine bloemlezing
niet lasschen :
« Emiel Demonie was : een gouden hert,
onder eene ruwe schorse.
— Wij schrijven : — onder eene ruwe schorse.
Dat en wil niet zeggen dat Emiel Demonie onbeschoft of onhebbelijk was, in welker manieren ook ; neen hij ; — hij was een
welopgevoede heer, beleefd, fatsoenlijk, van edelen handel en Nye;
hij was het kind zijner eerzame familie, een kind van begoede
hooge burgerij;
maar toch had hij ruwe schorse.
Ja, studenten, het zou u spijten, beeldde ik u hier een onwaren Demonie ; gij hebt hem te wel gekend ; en gij hebt hem
bemind gelijk hij was.
Hij was ook Been gemeene man, noch had hij een alledaagsch
wezen en zijn.
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Weet gij nog hoe, waar gij te stil en onroerend en, gelijk het
somtijds gebeurt, wat lam en levenloos en onbegrijpelijk voor
hem op die banken zat, hoe hij al met eens in gramschap uitschoot ; hoe zijn harde vuist op den lessenaar sloeg ; hoe hij roepen
en ja schelden kon : des !Aches ! vows étes des birches 1 en hoe
gij die zijne genegenheid, zijne goedheid, zijn gouden hert kendet
ontwakend hem blijoogend bezaagt ?
hoe, op andere keeren, waar gij te roerend en te levend, de
stilte stoordet, hoe hij het weder moede- wierd, en u wit en blauw
zei, over zijne kranke borst en um, e onverstandige rusteloosheid !
en weet gij nog, als hij zelf de vlage stillen voelde en afdrijven
hoe hij stillekens aan, monkelde onder zijn stuur kijken en verzoetend hard woord ?
Maar 't gene gij beter nog kendet : het waren zijne prachtige lessen I
het was zijne wetenschap,
zijne geleerdheid ;
zijne taalkunde ;
hetgene gij genoten hebt, het was dat tintelend licht, waarmede
hij, in zijne lessen, uwen geest doorstraalde, en dat hij, als heldere klaarheid, door talen, letterkunde, kunst, geschiedenis en alle
wetenschap, zenden kon ; hetgene gij nog herdenkend bewondert,
het was die macht en drift waarmede hij u tot de hoogten voerde
en te dichten en denken leerde.
Een meester was hij, — Demonie
"Gij, professors, weet gij het nog, gij, zijne vrienden, hoe
onmeedeleefbaar hij somtijds was en hoe afgescheiden.
Op wandel- en speeldagen, raar genoeg, kwam hij somtijds
bij, en daar tenden den engelschen hof, onhandig in alle spel,
wierp hij zijne bolle in de tra met die luide reke... vriendelijke!!!
woorden. Maar meer nog bleef hij weg, en dan trokt gij, met
onnoozel gezicht, binnen op zijne kamer : Moulaert, Boone, Verriest, Came, Vanhee, en gij zettet u, alsof Demonie daar niet
geweest en ware en onder malkaar zeidet gij dat gij ontsteken
gingt, en eenen rooker branden ; en aan hem, die weer uitschoot,
gaaft gij voor antwoorde dat... gij wei eenen romer Sauterne,
drinken zoudet.
Hij was eerst kwaad I
was dan te bezig !
en als die blijde, lieve, vriendelijke
monkel hem op de lippen spelen kwam, ziet gij hem nog, met
het stralen van zijn blijde hert, gaan achter fijnen wijn en fijnen
romer?
De blijde Carne zat daar, en haalde uit zijne zotte spreuken
met schetterenden lach en zijne.... onhebbelijke vertelsels, en uit
Vanhee's zwijgenden mond, borsten die korte, aardige gedaanten
van woorden en zegsels;...
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en na langeren tijd, rees het stilgeworden spreken tot hooger
wijder landen in de geestenwereld, dakende en rakende aan al wat
menschen geest bezig hield, aan al wat wetenschap vond en zei
en peisde en droomde, aan al wat de kunst verbeeldde en betrachtte,
aan al de edelheid en de fijnheid van menschelijk gedacht en
gevoelen.
En gij zijne vrienden en kameraden, weet gij hem nog wonen
bachten S. Gillis te Brugge !
weet gij nog van die' blijde dagen dat gij bellen gingt ten
zijnent, en dat Melanie, al loekoogen zei, dat mijnheer niet te
huis en was,
maar, voegde zij erbij, komt gij algelijk maar binnen, hij is
altijd te huis voor u.
En wij trokken den hof in, en onder den hoogen peerelaar
vonden wij Demonie met Karel Blancke.
En als zij ons zagen, zij staken omhoog de hoornen vol
peerlenden bruischaart en groetten ons
Vlaanderen die Leeuw !
en de antwoorde : Vlaanderen die Leeuw !
0 blijde vriendschap ! en hoe dweepten wij, uren lang, met
ons die: bare Vlaanderen zijne kinderen, zijne kunst en vrome
deugden,
zijn verleden, — zijne toekomst !
Demonie was een gouden hert !
maar in dat gouden hert droeg hij een taaien wil !
Johan Winkler vertelt in het Belfort, hoe een Fries, afgezant
naar koning Flips II, voor hem niet knielen wilde, daar de

Friesen alleen knielen voor God, en daarom van zijne dankbare en
preudsche landgenooten den naam ontving van Standfries.
Met reden zei Doctor Karel de Gheldere, die ter begravinge
kwam van zijnen ouden vriend : Demonie was een Standfries
Ja Demonie hield aan zijn Vlaamsch zijn, aan zijn Vlaamsch
werk, aan de waarheid, daarin ook, zonder drift, zonder gejaagdheid, vast en gerust en
.
zeker!
Niemand had hem ooit in de oogen vlak bezien en hem
tegengesproken,
niemand zou hem ooit tegenspreken,
eerlijk en openhertig, met ware tong, met
ware overtuiging.
Daarom ook bleef Demonic zijn yolk, zijne taal, zijne plicht
en zijn eerlijk woord getrouw.
Uit den weg ! die hem tegenkwamen.
Daarom blijft Demonie, geveld en gevallen, in aller studenten
en vrienden hert,
eeuwig staande ;
en Standfries, daar ook 1
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Is dat niet mooi geschreven? Is die geaardheid van
den diep betreurden en in West-Vlaanderen onvergetelijken
Demonie niet nauwkeurig afgebeeld en moet men geen
schilderoog, geene kunstenaarshand bezitten om zoo keuren smaakvol eene beeltenis of te malen?

Wellicht mocht het den lezer believen eenige levensbijzonderheden nopens Hugo Verriest te vernemen.
Hij is te Deerlijk geboren in 1840 en is de broeder
van Gustaaf Verriest, hoogleeraar te Leuven en wijlen
Adolf Verriest, ook een bekwamen Vlaming en Schepen
der stad Kortrijk.
Hugo Verriest was achtervolgens ieeraar van S t Lodewijks te Brugge en van 't klein Seminarie te Roeselare.
't Was daar dat hij, begaafde leermeester van Rhetorika, in 1876, dichter Rodenbach tot leerling had.
Vlaamschgezinde leeraars behagen min en Hugo
Verriest wierd in 18 7 7 bestuurder van een meisjespensionnaat te Heule.
In 1878 wierd hij principaal te Ieperen en in 1888
wierd hij pastoor te Wakken benoemd.

Hoort gij de verre zee niet wederkeeren ?

Dat is 't slotvers van 't stuk De Zee hooger vermeld,
ja, meester ! wij hooren ze -in de verte ruisschen.
Wij hooren hare machtige baren opkomen,
dank aan uw edelmoedig streven,
dank aan uwe begaafdheid, waar wij nog blijkerr
van in de toekomst aan onze lezers hopen mede te_
deelen.
J. CLAERHOUT.

ENZIEMEMI
DE WERKSTAKING
(Schetsen uit het Gentsche volksleven.)

VII.
winter na de werkstaking was aangebroken,
de droeve winter met zijne scherpe vorst en
stoeiende sneeuwjacht.
Het achterkoerke en de daken in het ronde waren
met het witte en mollige natuurtapijt bedekt en aan
de onderste dakpannen hingen Lange ijskegels, die tooverachtig, als kristal in den flauwen schijn der Decemberzon fonkelden.
De ruiten der woningen waren grillig met bloemen
bevrozen en alles was doodsch en stil, alsof er geen
leveed wezen zich binnen . de huizen beyond.
De winter kan voor den rijke vele genoegens en
feesten aanbrengen, wanneer de rijtuigen naar bal en
schouwburg snellen ; maar voor den arme is het de
tijd van lijden en ellende, waarvan hij, die bij eene
goede maaltijd en een warm vuur zit, zich geen
denkbeeld kan vormen.
Openen wij de deur van Maria's woning ; het is er
somber en koud, de verroeste stook is uit en zichtbaar
heerschen er ontbering en gebrek.
Gust zit met de handen aan het hoofd gesiagen
E

(I) Zie Het Belton biz. 159.
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op den kant van het bed en schouwt met doffen blik
op zijne bibberende en in lompen gehulde kinderen en
Jan naar zijne echtgenoote, die hun de laatste broodIc.orsten overreikt.
Zijn gelaat is zeer vermagerd, evenals dat zijner
vrouw, zijne wangen zijn ingevallen en de oogen diep
in de kassen gezonken : bij den eersten blik kan men
bespeuren dat bier in die kleine familie veel, ontzagJijk veel werd geleden.
Sedert Gust uit de gevangenis is teruggekeerd, heeft
hij geen werk gevonden en hoe onbeschaafd en brutaal
ook, toch grieft het hem diep vrouw en kinders van
Monger te zien vergaan en met kloeke armen aan het
iijf ledig te moeten • blijven.
Misschien zou het niet zoo bij anderen gegaan zijn,
maar hoe meer de armoede hen kwam folteren, de's
te nauwer sloten zich de banden van overeenkomst
tusschen man en vrouw : de twisters van vroeger werden
vergeten en onverbroken heerschte er vrede, want het
ongeluk had hen opnieuw vereenigd.
Hun buurman Jef had aanstonds het werk molten
hervatten, daar hij niet aangehouden, noch beschuldigd
werd een groot deel aan den opstand te hebben
genomen. Zoo ging het ook beter in dat huisgezin,
waar de gevolgen der werkstaking ook eenigzins de
gemoederen hadden bedaard en tot plichtbesef teruggeroepen en er was dus meer welsta-nd gekomen.
Meermaals reeds had Anna hare vriendin in het
geheim eenige stuivers in de hand kunnen stoppen en
daarvoor was deze haar innig dankbaar.
Dat kon evenwel niet lang duren; Maria had het
Jaatste huisraad te gelde gemaakt en ook dat was
verdwenen en waar thans hulp gaan of bedelen? hare
rnoeder had al gegeven wat ze geven kon.
Maar toch wou Maria nog eens daarheen om raad
of troost te zoeken en daarom maakte zij zich gereed
om uit te gaan.
Na eenig talmen en na een woord van aanbeve-
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ling voor de kinderen aan Gust te hebben gezegd, tract
ze het koerke over en was weldra naar het «
poor* » opweg.
De schaamte kleurde haar bleek gelaat, toen zij'
tusschen de huizen van het straatje doorging, waar
geboren was en waar zoovele bekende gezichten nieuwsgierig en met onbescheiden blikken haar aankeken.
Eindelijk was ze aan de woning barer moeder en ging.,
het winkeltje in.
De goede Katrien zat bij het venster een hemd
naaien en toen zij hare dochter herkende, schrikte
als 't ware lichtelijk op en stond recht van barely
stoel.
Het verdriet over het lot van haar eenig kind had
haar in zeven jaar wel het dubbel verouderd; harehaarlokken waren zilverwit, hare wezenstrekken met
talrijke rimpels doorsneden en de blos, die er vroeger
oplag, was gansch weggevaagd, om plaats te maker"'
voor eene geelachtige wastint.
Neen, het scheen die kloeke, vlugge vrouw nier
meer; het was -eene kranke ouderlinge geworden, wier
vroegere kracht was geknakt en gebroken.
« Ha, Maria, » sprak ze met ontroering, « zet
neder kind, ik zal de stoof wat opkoteren, want het
is koud daarbuiten. Hoe is het nu met Gust? »
« Och, moeder, nog geen werk gevonden, » zuchtte
de ongelukkige, met tranen in de oogen, « nog geenc
werk, en wij hebben geen stukje brood meer ; nu ben
ik ook te zwak geworden om nog te arbeiden, want"
eergisteren ben ik van mijn, zelver. gevallen, toen ik aarr
de spinmachien stond en dan heeft de meestergast mij:
mijn boekje gegeven. (i) »
De oude vrouw loosde eenen zucht, maar bleef
zwijgen en omvatte bewogen de verkleumde handew
harer Maria.

(i) Het boekje geven

wegzenden.
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« Hemel! waar toch hulp gezocht? stamelde zij
ontsteld en bijna ontsnapte aan haren mond een woord,
een woord dat Naar onzeglijken afschrik inboezemde
« bedelen ».
0, die gedachte folterde hare ziel en toch, bedelen
was gewis het eenige redmiddel.
Maar na eenen stond te hebben nagedacht, schoot
als eene lichtvonk door haren geest en langzaam en
met overweging sprak zij :
« Maria, ik wil eenen stap doen bij den bestuurder
der fabriek van Mijnlieer Parmentier; indien het zijn
moet zal ik hem te voet vallen, opdat hij Gust opnieuw
zou aanvaarden, en vast en zeker zal hij de smeeking
eener oude moeder niet verstooten. Hoop dus en bid,
misschien zal God medelijden hebben met u en uwe
schaapkens van kinderen. Steek uwe handen wat bij
het vuur, terwij1 zal ik mij gereed maken 'om met u
merle te gaan. »
« Dank, moeder, dank ! » zegde de rampzalige,
bevend van aandoening, « hoe zal ik u ooit kunnen
weergeven hetgeen gij vcor ons doet en reeds gedaan
hebt ! »
In hare oogen kwam weer hoop en leven opflikkeren
en ongeduldig wachtte zij tot dat hare moeder gereed was,
hetwelk tamelijk lang duurde, daar zij hare zondagsche
kleeren aandeed om vOOr den bestuurder der weverij
te verschijnen.
Eindelijk kwam ze beneden van het zolderkamerke,
waar de kleerkast stond, en toen verlieten beiden . het
huisje, nadat de weduwe hare deur in slot had getrokken.
V I I I.
Gust werkte wederom in de weverij der vroeger
vermelde firma.
De droeve dagen der werkeloosheid en armoede
waren voorbij en opnieuw was bet geluk onder hun
dak komen inwonen, het zoete en stille geluk, dat er
gedurende jaren vreemd was geweest.
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Nog is de winter niet voorbij, maar thans bromt
lustig '1 steenkolenvuur in de glimmende stoof ; de blos
is op Maria's wangen teruggekeerd en alles in de
kleine woning getuigt van meer orde en welstand.
Daarbuiten sneeuwt het alweder en hoewel het
nauwelijks vier ure is geslagen, begint de duisternis
reeds in te vallen en Maria is gedwongen hare lamp
aan te steken, om de laatste hand te kunnen leggen
aan een gebreide vest, waarmee zij Gust, daar het zijn
verjaardag is, zal verrassen, wanneer hij t'huis komt
van de fabriek.
Wanneer het licht zijnen eerst weifelachtigen, maar
dra vasten schijn door de kamer verspreidt, hervat ze
haastig de breipriemen en met vlugge beweging werkt
ze voort en werpt intusschen eenen zaligen oogslag op
haar Karolientje en hare twee andere kinderen, die,
zich met knikkers op den vloer vermaken.
Een glimlach omzweeft haren mond en dankend
slaat zij bij wijlen hare blikken hemelwaarts.
Zonderling, onbegrijpelijk is het hoeveel goeds, tegenspoed en ramp Kier hebben gesticht : nu gevoelen beide
echtelingen dat zij lang, zeer lang het geluk en den
zoeten vrede hebben miskend en verstooten, nu de harde
slagen van het lot hun die weldaden des levens beter
leerden waardeeren.
Nochtans het geluk is een speelziek kind, dat
grillig zijne gunsten uitdeelt, om ze een oogenblik nadien
terug te eischen : te spoedig helaas ! moest de arme
Maria zulks ondervinden.
Langen tijd nog breidt ze voort ; daarna maakt ze
met spoed het avondmaal gereed en gaat naar de dichtbijgelegene herberg eene klesch bier halen, die , zij op het
verjaarfeest van haren man zullen ledigen.
Nu is het uur daar, waarop hij gewoonlijk 't huis
komt, maar hoe zij ook luistert, zij hoort zijnen zwaren
stap niet kraken op de harde sneeuw ; er verloopen
tien, twintig minuten en dringende onrust maakt zich
van haar meesier." Eindelijk komt iemand, dwars over
den koer aangetreden en de deur wordt opengedaan.
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Het is inderdaad Gust, maar hij ziet er zoo ongewoor4 zoo lijdend uit, dat zijne vrouw hem met schrik
aanstaart, zonder een woord te kunnen spreken.
« Och, God ! Gust, wat is er toch?
stamelt ze
na eene pons.
De vvever wil glimlachen om haar gerust te stellen,
maar schielijk slaat hij met een gebaar van smart de
hand aan zijne zijde en laat zich op eenen stoel neergaan.
« Ik heb eene koude opgedaan, maar het zal niet
erg zijn, » antwoordt hij dan langzaam. « Maria, maak
wat lijnmeelpap om op mijne zijde te leggen ; als ik ze
dezen avond goed warm houd, zal ik zonder twijfel
morgen vroeg naar mijn werk kunnen gaan. »
« Maar hoe toch hebt gij dat gekregen? » vroeg
Maria diep ontsteld, daar zij duidelijk zag dat hij de
laatste woorden niet meende, die hij sprak, en dat het
veel slechter ging met hem dan hij wel zegde.
« Ik heb met eenige anderen een ongewoon werk
moeten doen, en daar ik zeer bezweet was en bij een
gebroken venster moest blijven staan, heeft de koude
wind mij aangepakt ; ik gevoelde dat gansch mijn lichaam
rilde, en geruimen tijd nadien kreeg ik pijn eerst was
dat de moeite niet, maar stillekens aan is ze vermeerderd. De meestergast die mij bij het venster had doen
plaats nemen, zegde evenwel dat hij verleden jaar ook
zulke pijn had gehad en dat ze op twee dagen geheel was
verdwenen. Zoo zal het met mij zonder twijfel ook zijn. »
Neen, Gust zei dat met geene overtuiging, en
eensklaps rees de gedachte aan sterven bij hem op;
sterven, wanneer men nog zoo jong is en eene brave
vrouw met drie kleine kinders moet achter laten, zie,
dat , denkbeeld martelde hem, en hoe hij het ook verbergen wilde, Maria las het in zijne oogen en angst
en vrees deden haar sidderen.
Zonder eenen minuut te verliezen, ging ze dan
ook het lijnmeel halen en een kwart uurs later lag
haar man in zijn bed, met de warme pap op de zijde.
Evenwel, hij beterde niet ; zijn zacht gekreun zegde
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genoeg dat hij verschrikkelijk Iced; — en Maria iced
gewis niet minder, terwij1 zij bij het ledekant zat te
waken en de snikken trachtte te smoren, die uit haren
boezem opwelden.
Ja, nu gevoelde zij meer dan ooit, dat zij hem
waarlijk lief had, nu zij vreesde dat de onverbiddeli)ke
dood hen van elkander misschien ging losrukken.
Te middernacht begon Gust luidop te klagen en
toen kon ze niet langer werkeloos zijn Eiden aanzien
en ging de buurvrouw opkloppen, om haar te verzoeken
wat bij den zieke te willen blijven, terwijl zij een
geneesheer ging halen. Haastig liep zij bij den arm-dokter aanbellen, maar eerst na een kwart uurs kwam
een hoofd met wine slaapmuts nit een der bovenvensters kijken en eene barsche stern riep van omhoog :
« Wie komt daar in het holle van den nacht zoo.
onbeschoft mij wakker bellen? ))
« Och, Mijnheer, heb medelijden met ons, » smeekte
Maria bibberend, « mijn man ligt met een erg pleuris
en als gij tot morgen wacht hem te helpen zou het waarschijnlijk te laat zijn, Wees dus goedhertig, Mijnheer,
ik zal er u altijd dankbaar voor blijven. 0
« Loop naar den duivel, schooiersvolk dat gij zijt 1,
door zulk hondenweer loop ik voor geenen baron, uw
man kan wachten tot morgen, » bulderde eene brutale
stem en daarop weed het venster met geweld gesloten.
De rampzalige vrouw voelde al haren moed bezwijken en moest tegen den muur aanleunen, want hare
knieen plooiden onder haar lichaam. Radeloosheid en
wanhoop zvveepten haar gemoed.
Zoo stond zij daar eene wijl, hijgend en ademloos ;
de wind blies bijtend koud en joeg killige sneeuwvlokken
haar in het aangezicht en deed al hare ledematen rillen.
Het scheen haar op dien stond toe dat ze van
gansch de wereld verlaten' was en hulpeloos en klagend
sloeg zij hare oogen naar den pikzwarten hemel en
bad tot den Vader der ongelukkigen :
« 0, God, help ons, help ons toch uit dien schrikkelijken nood ! »

DE WERKSTAKIN G.

1 97

Als schonk die korte bede haar nieuwe kracht,
wederom beurde zij het hoofd op en richtte hare schreden naar eene andere straat, waar zij nogmaals bij
eenen geneesheer ging aanklinken, doch hier werd zij
even onvriendelijk afgewezen en gansch terneergeslagen
en hopeloos keerde zij terug naar hare woning.
Het was een weinig beter met Gust en nadat
Maria haar hartelijk had bedankt, ging Anna hare
nachtrust her-nemen en de ongelukkige echtgenoote nam
opnieuw hare plaats in bij het bed.
De uren kropen traagzaam heen; hare oogen werden
zwaar, maar haar zieke man lag daar en aan slapen
mocht ze niet denken, al eischte de natuur ook dringend haar recht.
Welke nare en bittere denkbeelden stormden in
die oogenblikken haar door den geest!
Zij overwoog de barsche ontvangst bij de dokters
priesters der menschlievendheid, wier eenig levensdoel
is hulpbehoevenden te helpen, en dan rees bij haar de
overtuiging op dat in de wereld
menschlievendheid »
zeer dikwijls niets is dan een spotwoord, dat tot dekmantel dient aan verfoeilijke geldzucht. Dan dacht ze
ook aan de verschrikkelijke grillen van het geluk, dat
gisteren nog heerschte en thans schielijk was heengevlogen en treurig wendde zij haar gezicht van het
breiwerk, dat voor het verjaarfeest had moeten dienen
en waarnevens de bierflesch onontstopt was blijven staan.
Eindelijk begon de eerste dagklaarte aan te breken
en deed het licht der lamp verbleeken.
Later in den voormiddag kvvam de dokter der
armen, nadat Anna tweemaal naar zijn huis was geweest.
-« Een pleuriske, ja, een pleuriske, » grommelde
hij, na een geneesmiddel te hebben voorgeschreven, toen
Maria hem met ongerustheid vroeg wat ze mocht hopen
of vreezen moest, « morgen zullen wij zien, als 't morgen
niet beter is kan bij naar
hospitaal verhuizen. »
Met die onverschillige woorden stapte hij de deur,
uit en de rampzalige vrouw door angst gepijnigd en
veortgezweept, ging opnieuw bij den lijder neerzitten.
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IX.
Maria voelde haar hart benijpen, toen zij die groene
ziekenwieg, door het yolk « de bak » genoernd, langs
het poortje regelrecht naar haar 'huts, door twee kloeke
mannen zag aanbrengen. Haar echtgenoot ging dan aan
hare zorgen worden ontrukt, omdat zij de middelen niet
bezat hem Langer alles teyerschaffen wat hij noodig had.
0, hoe zeer werd hare ziel door smart aangegrepen
in dat oogenblik ! het kwam haar voor dat men hem
ging heenvoeren naar een kerkhof, vanwaar hij nooit
zou wederkeeren. Die gedachte beheerschte haar zoo
onverzettelijk vast, dat ze schielijk naar den ciuurbaren
zieke ijlde, -allebei zijne handen aangreep en zich over
hem heenboog, als om hem onafscheidbaar aan hare
borst te prangen en tegen de vreemde indringers te
beschermen.
Er rolden geene tranen over hare wangen, maar
uit Karen verwilderden blik en enkele vvoorden, die zij
stamelde, sprak zooveel inwendig lijden dat Gust er
door getroffen werd.
« Maria, » zegde hij met zwakke stern, « troost
u, het is zoo Gods wil ; er is niets aan te doen?
misschien kan ik nog genezen... »
« Gust ! Gust ! » snikte de hopelooze echtgenoote
en meer kon zij niet zeggen, maar hoeveel liefde lag
er opgesloten in den toon, waarop die -naam werd
uitgesproken.
Eindelijk toch zou de smartelijke scheuring plaats
hebben, zij moesten zich onderwerperi aan de wreede
noodzakelijkheid en toen ging Maria hare kinderen halen.
Om de lippen van den kranke kwam een flauwe
glimlach, als eene vluchtige schemering van geluk en
tevens van onrust voor de toekomst zweven. Hij zoende
nog eens de kleinen, zei hun dat ze altijd braaf moesten
zijn, en... toen werd het wreede offer volbracht, dat
de rampzalige vrouw als ter neer knakte ; Gust werd
in de ziekenwieg gelegd, en hoe Maria zich geweld
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aandeed om sterk te blijven, toch barstten de tranen
uit hare oogen bij dat droevig afscheid, dat haar een
vaarwel toescheen.
Eene wijl schouwden beide echtelingen met treurigen
blik elkander aan, nog eenige woorden werden gewisseld, dan ging de stoet somber en traagzaam de deur uit.
Toen dacht het Maria dat ze Gust voor altijd had
verloren, de wereld was haar eene verlatene woestenij
geworden en zij snakte naar niets meer, dan naar de
dood. Maar plotseling schoot het in haar geheugen„
dat drie hulpbehoevende wezens aan hare zorgen waren
toevertrouwd ; zij sloot ze met aandoening in hare armen
en weende toen lang, zeer lang. Dat verlichtte haar
gemoed en na eene innige bede ten Hemel te hebben
gestuurd begon zij met iever en spoed hare lastige taak.
J a, indien de /leer inderdaad haar echtgenoot daarboven riep, wilde zij voor die drie onschuldige schepsels
slaven en zwoegen ; voor hen wou ze alles, geheel haar
wezen opofferen, zonder aan de toekomst eene enkele
maal te vragen, Welke hare belooning wezen zou.
X.
Gust was berecht en lag op sterven.
Met jagenden boezem snelde zijne vrouw naar het
gasthuis been, met haar kleinste dochtertje op den arm
en vergezeld van Anna, die de twee oudste kinderen
bij de hand leidde.
Met snelle schreden ' stapte de rampzalige Maria
voort, zonder op huizen of menschen te letten ; alles
draaide verward voor hare oogen en edne gedachte
slechts beheerschte haar en joeg haar voorwaarts : « zou
hij reeds dood zijn? »
Die vrees verkrampte haar hart en deed het onstuimiger kloppen ; evenwel hij leefde nog, toen zij in het
huis der wezenlijke menschlievendheid aankwamen.
Ginds in het laatste bed, tegen het venster, lag hij
met krankheid en dood te worstelen, zonder nog blijk-
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Naar acht te slaan op de troostwoorden der liefdezuster,
die hem verzorgde
Toen hij zijne echtgenoote ontwaarde, kwam nog
eens als een flauwe vonk van leven in zijne reeds gebrokene
oogen blikkeren en langs zijne geelachtige en uitgeholde
wangen, dreef een ziltige smartdroppel, welke de aandoening van het laatste vaarwel hem afdwong.
Hij stak de ontvleeschde handen naar zijne kinderen uit en glimlachte nog eens hen tegen, — lieve ,
kleinen, Arent dien laatsten vaderglimlach diep in uw
geheugen, want in latere jaren zal hij u eene heilige
herinnering zijn, als het laatste pand dat de teergeliefde u overliet.
« Maria, o God ! ik voel dat mijn uur nadert. »
sprak de stervende na eene poos. « Maria lief, vergiffenis, schenk mij vergiffenis, voor al wat ik u lijden deed. »
« 0, Gust, dat is lang vergeten, » snikte Maria
en bedekte met beide handen haar aangezicht, « Gust,
o, blijf toch leven; Heer, heb medelijden !... »
a Neen, Maria, dat is beslist, » zuchtte de zieke,
« vandaag nog zal ik Hierboven op u en de kinderen
gaan vvachten ; daar zullen, wij alien malkander waderzien. Sterven boezemt mij geenen afschrik in ; thans
heb ik geleerd dat de wereld niets is dan eene plaats
van jammer en ware het niet dat de toekomst onzer
kinderen mij verschrikt, dat het mij pijn doer u bier alleen
temoeten laten, ik zou God voor die weldaad bedanken. »
Toen de wever die woorden sprak, kwam eene
zalige uitdrukking zijne ontkleurde gelaatstrekken verhelderen.
, - Men kon het gemakkeltjk bemerken dat die stille,
christene omgeving eene gansche omkeering in zijn gemoed
had teweeg gebracht ; die altijd kalme en zoete wezens
der hefdezusters, van die engelachtige kinderen des
Heeren, schenen hem in verrukking tot het onbekende
vaderland over te voeren, dat op hem thans wachtte.
« Maria, zult gij voor de kleinen zorgen ? D vroeg
hij na eene wijl stilzwijgendheid.
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Zij kon echter niet antwoorden ; de smart verstikte
bare stem.
a 0, Gust, spreek daar niet over, gij zult niet
lieengaan, » snikte zij na eene poos, maar haar man
overtuigde haar, dat hare hoop zou ijdel wezen en
,eindelijk zegde zij nokkend :
a Wees gerust nopens de kinderen; ik zal werken
.en arbeiden voor hen, ik zal niet rusten zoolang mij
,eenige kracht overblijft. »
De toon waarop ze die woorden uitsprak, scheen
hem gansch gerust te stellen, want hij vatte hare - hand
,en schouwde haar bewogen aan ; dan murmelde hij
,nog, met steeds verzwakkende stem :
« Maria, lief,.., ik dank u daarvoor,... maar ik
smeek u, breng hen... christelijk op; ons huishouden
'is genoeg... een voorbeeld geweest, om overtuigd te
zijn... dat zonder godsdienst... de mensch niet, geluk kig
kan wezen. »
Maria beloofde zijn verzoek te zullen voldoen
en dan lei hij zacht het hoofd op de blanke peluw ;
zoete kalmte lag op zijn beenderig gelaat en, gerust
gesteld, wachtte hij de dood, die met snelle schreden
naderde, thans onverschrokken af. De laatste woorden
Alie hij had uitgesproken, waren dikwijls onderbroken
geweest door pijnlijke hijgingen en men zag het dat
zijne krachten elk oogenblik afnamen.
Nog gaf 1-1J een kruiske aan zijne drie kinderen,
stamelde een wooed van troost tot zijne weenende vrouw,
wierp op de geliefde wezens en op het kruisbeeldje,
dat de zuster hem in de hand had gelegd, eenen langen
blik en dan sloten zijne oogen en zonder dat men het
merken kon, blies hij - den laatsten adem uit.
Maria was weduwe, weduwe met drie kleinen,
die aan hare zwakke zorgen toevertrouwd bleven.
Die slag trof haar diep, doch bij dat sterfbed had
ze geleerd op hoogere macht te vertrouwen ; al was
ze thans wanhopig, al scheen hare smart onstilbaar,
toch had ze hier kracht leeren putten, om hare zware
jaak zonder klagen te volbrengen.
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XI.
Sedert zijn ruim dertig jaar voorbij.
Maria is nu eene oude vrouvv van road de zestig„:
maar zij is nog stork en gezond en zal waarschijnlijk
nog lang zich verheugen mogen in het geluk barer
drie kinderen, die zij alien op eene goede, echt christene
wijze heeft grootgebracht, zooals zij plechtig bij het
doodsbed van haren echtgenoot beloofde, en die thans
ook sedert verscheidene jaren gehuwd zijn.
Haar zoon is evenals zijn varier katoenwever en
reeds heeft hij aan de samenleving nieuwe telgen geschonken, die den naam der nederige, maar eerlijke
Zorgelooze zullen voortzetten.
Hij is een deftig werkman, die, zonder de oproerige
denkbeelden van het socialism.us aan te kleven, onverschrokken de belangen zijner werkbrooders durft verdedigen, een man van eer en plicht.
De oudste dochter is tint eenen bediende van den
ijzeren vveg getrouwd en woont te Antwerpen, terwiji
de jongste met eenen schranderen timmerman in
't huwelijksbootje is getreden, die eenen eigen werkwinkel met een paar gasten heeft.
Allen winnen tamelijk -goed bun brood en Maria
mag gelukkig eenen oogslag werpen, op de vruchten
van haar werken en spares, van hare jarenlange zorgen,,
ontberingen en nachtelijk zwoegen.
Kort na de dood van Gust is ook hare moeder
gestorven en dat smartte haar zeer, maar de tijd is •
immers de beste heelmeester, die de diepste wonden geneest.
Nu woont de eenmaal zoo ongelukkige vrouw, bij
hare jongste dochter Karolina in, en bij een talrijk
kroost van klein-kinderen mag zij nu stil en tevreden
hare laatse levensdagen slijten, na eerie woelige jeugdt
en een stormig huwelijksleven.
E.
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zoolang niet geleden, heeft de Fransche
wereld met ophef de honderdste verjaring
gevierd der Groote Omwenteling van verledene eeuw.
Die Omwenteling heeft men te recht vergeleken bij eenen orkaan in het leven der volkeren, bij
eenen onstuimigen vloed, die de dijken der toenmalige samenleving doorbrak, het menschdom gedeeltelijk uit zijne bedding stiet, en het eene nieuwe
baan injoeg door de toekomst. Honderd jaren wegs
zijn er sedert dien tijd afgelegd Honderd jaren
vooruikang-1 p oor ik somtijds roepen... Maar wat is
die vooruitgang? Is het eene inkorting van den
afstand, welke den stoffelijken mensch van zijn stoffelijk doel verwijdert? Dan heeft men eenigszins
gelijk. Eenigszins, ja; maar niet teenemaal.
Inkorting van afstand of vooruitgang had er
plaats op stoffelijk gebied, dat valt niet te loochenen, en als men onzen huidigen toestand met een
vijftig, een zeventig, een honderd jaar vroeger vergelijkt, zoude men zelfs genegen zijn te zeggen,
dat er geen afstand meer bestaat. De aarde met
hare afgronden en het uitspanrel met zijne geheimen worden ontsluierd voor den onrustigen, vorOG

(I) Deze verhandeling diende tot onderwerp eener vootdracht in
den Antwerpschen werkmanskring Vrede.
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schenden geest des inenschen ; water en vuur staan
gedwee tot zijnen dienst; wind en lucht voeren
zijne stem, zijn gedacht, voeren den mensch zelven
door de onmetelijke ruirnte been. De afstand tusschen de menschen verdwijnt dan ; doch een
afstand blijft er over, welke sedert de Groote Omwenteling niet werd ingekort; wel integendeel! —
de afstand namelijk die den mensch van God scheidt!
Die afstand tusschen de maatschappij en God
is veeleer verbreed en verlengd. In plaats van het
groot wetboek der X Geboden Gods, hetwelk het
wetboek van al de volkeren tot in 1789 uitmaakte, heeft de Fransche Revolutie een ander
wetboek voorgebracht, dat zij, vol laatdunkenheid,
de Rechten van den mensch heeft geheeten, en in
dat nieuwerwetsch wetboek komt er een grondstelsel voor, het eerste en het grootste der nieuwe
geboden, dat de maatschappij in haar geestelijk, in
haar hooger, in haar bovennatuurlijk leven met lamheid heeft geslagen : dat grondstelsel noemt men
huichelend de verwereldliking der maatschappl, 't en
is echter niets anders dan hare losscheuring van
alle godsdienstige verbintenis.
Zooals gij weet, is de godsdienst gelegen in de
betrekkingen die tusschen God en de menschen,
tusschen den Schepper en de schepsels bestaan.
Welnu de Kerk, welke wettiglijk de plaats van God
op aarde bekleedt, heeft voor zending die betrekkin-gen nauwer toe te halen, den afstand tusschen
6od en de menschen in te korten.
Wat heeft de Fransche Omwenteling gedaan,
en vat doet zij nog gedurig door hare volgelingen?
Zij heeft God uit hare wetten gebannen, uit de
wetenschappen, uit de kunsten en zeden ; zij heeft
hem uit den schoot der maatschappij gejaagd en uit
het hart der volkeren gerukt. In plaats van het
gebed heeft zij de blasphemie op tong en lippen
gelegd, en in de huishoudens onwetend of kwaad-
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willig den christenen vrede en het christen geduld
uitgedoofd, om het vuur der driften te ontsteken
met al hunne wanorden en kwalen.
Doch vergeten wij nooit hetgeen de Heiland
tot den Satan eens zegde : « Er staat geschreven :
de mensch leeft van brood alleen niet, maar van.
alle woord dat uit den mond Gods voortkomt »; —
en eveneens mogen wij vandaag herhalen : De maatschappij leeft niet alleen van gaz, en stoom, en
electrisch licht, maar ook van den Geest die uit
God spreekt, van het vuur zijner liefde en -het licht
zijner waarheid.
God is de ware weg der maatschappij, God is
haar eenig leven, en waar dus de Fransche Revolutie de maatschappij uit den weg van hare eeuwige
bestemminge stoot en heur het voedsel van haar
onvergankelijk leven ontrooft, moeten wij, elk in
het bijzonder, de maatschappij, met andere woorden,
onze evenmenschen ter hulp snellen. Geene maatschappij zonder God ! geen volksbestaan zonder godsdienst ! Nu, zooals Jesus, de eeuwige waarheid,
getuigde, leeft de mensch, en dus ook de maatschappij, « van alle woord, dat nit den mond Gods
voortkomt ». Let wel op dat woord alle.
Bijgevolg mocten wij alles wat ons in de samenleving van God spreekt, moeten wij dat, tot heil van die
samenleving, trachten te be-waren; zelfs het kleinste, het
nietigste in schijn mag niet verwaarloosd worden, want
het is levensvoedsel, en zijn het wel is waar maar
kruimels, gedenkt dat de hongerige nog heden ook
naar de kruimels snakt, en de kruimels van 's Heeren
tafel het leven eens waren der dochter van de arme
Kananeesche vrouw.
1k heet ook kruimels al wat ons in het dagelijksch leven, in den handel en wandel overschiet
van die hertelijke, van die godsdienstige gewoonten
en gebruiken uit vroegere tijden... kruimels, zeg ik,
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van eene weleer rijk versierde en voorziene tafel.
En inderdaad, als wij het volksleven onzer
voorouders bij het licht der geschiedenis onderzoeken, leeren wij aanstonds, welke ruime plaats de
oude Vlamingen voor hunnen God bestemden in
het openbare en afzonderlijke leven. Die geest van
godsdienstigheid spreekt ons nu nog toe uit onze middeleeuwsche gebouwen, uit onze charters en Blijde
Inkomsten, uit onze somtijds min of meer verminkte
volksgebruiken en overleveringen, uit onze taal zelve.
Maar ongelukkiglijk heeft de Fransche Revolutie ook op onzen bodem gewoed; zij heeft er al
stuk geslagen wat haren zegepralenden rooftocht
wederstond, en in het bloed versnioord al wie den
zucht naar vrijheid en eigen leven niet kon of wou
verkroppen. God dank nochtans is zij er niet in gelukt
alles boven het onteerde graf onzer voorvaderen te
vernielen, en onzen vaderlandschen bodem geheel
en gansch kaal te vagen. En daarom is hetgene
ons overblijft, dubbel duurbaar... Verre van ons dan
die laatste kruimels voor den Franschen d raak ter
prooi te werpen, o neen ! dat mogen wij niet doen !

en ik acht het de edelste taak onzer Vlaamsche
Beweging die laatste overblijfsels van ons eigenaardig volksleven te bewaren en te beschutten.
Andere tijden, andere zeden en behoeften; dat
loochenen wij niet; maar dat overgeschoten levensvoedsel uit vroegere eeuwen moet de deesem zijn,
om het levensvoedsel onzer huidige Vlaamsche bevolking mee te doorwerken, mee te doorkneden; het
moet er den eigenaardigen smaak aan geven en
eene onvergankelijke duurzaamheid; — en daartoe
is het . bekwaam, want veelal kwam het uit God en
uit den godsdienst voort, en is dus ook eenigermate
deelachtig in de beloften van 't eeuwig leven.
Na die algemeene beschouwingen zij het mij
toegelaten uwe welwillende aandacht te vestigen

op een punt in het bijzonder.
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1k wou u wel een woord zeggen over den
p uderliken zegen, — welken gij, vaders en moeders,
dagelijks, peis ik, geeft aan uwe kinderen; een woord
uitleg meedeelen over dat zoo veel beteekenend kruisje,
(dat gij op hun voorhoofd prent, en onder wiens hoede
zij hunne eerste schreden op de hobbelige baan des
levens wagen te zetten... En wie weet het ? misschien
An et ook onder u, die op de verheven beteekenis
van dat eenvoudig kruisken niet meer denken. Als
kinderen stoeiende in het ouderlijk huis, hebben
zij het nog onschuldig voorhoofd tot vaders en
moeders zegenende hand uitgesteken, terwij1 hunne
oogen vol eerbied nederblikten. Als jongelingen, eilaas I
(< wijzer » geworden, dachten zij daarvan zich ontslagen... En wat doen zij thans als huisvaders
en moeders ?... Zoo zijn er misschien onder u, —
kluidt het mij niet kwalijk, — die als zoon of als
louder dat zalig gebruik lieten varen , die den Franschen spot- en modegeest in de cogen niet dorsten kijken, en bloosden te doen hetgeen varier
en moeder van zaliger gedachtenis, hetgeen uwe
godvruchtige voorouders, hetgene vorsten en koningen voor u deden! Hebt gij die zwakheid gehad,
clan hebt gij een stuk van uw Vlaamsch volksleven
goedsmoeds versmeten, een stuk diamant voor de
zwijnen geworpen ... En gij zult dan gedoogen, niet
waar? dat ik u toeroepe : Spoedt u, raapt het weder
op, ontrukt die prooi aan den Franschen revolutiegeest, die niet lijden kan, dat Gods zegen op u en
-op uwe kinderen zou rusten... Gij zijt Vlaamsche
burgers en werklieden, en geen stuk Vlaming moogt
gij zijn, maar Vlamingen uit een stuk gelijk de
voorouders, met eigenaardige zeden en gebruiken,
,die aan God de eereplaats gunnen in hun volksleven,
tene eereplaats rond den heerd afstaan, en hem
.de deur niet uitwijzen zooals een verfranscht en
ontaard apengeslacht van den zuiderling heeft afgeleerd.
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Wat is de ouderlijke zegen?
Het is dat kruis des Christenen, hetwelk vader:
en moeder 's morgens en 's avonds op het voorhoofd hunner kinderen teekenen, hen zegenende in
den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes.;
't Ts een kort maar krachtig gebed, hetwelk gij tot
den Hemel ,stuurt voor die dierbare wezens, die hetbloed zijn van uw bloed en het leven van uw:
leven. — Om er echter al de kracht en schoonheict
van te begrijpen, zullen wij onzen godsdienst onder-s
vran-en.
b
Die godsdienst, brave huisvaders, heeft uw vader-schap tot eene soort van priesterschap in den kring,
uwer familie veredeld. Gij zijt de opvolgers van dieeerbiedweerde aartsvaders der Oude Wet, Noe, Isaac
en Jacob, Tobias, Raguel en Mathathias, die de H.:
Schrift ons voorstelt als middelaars tusschen God,
en hunne kinderen, en wier ouderzegen de Heerop zienlijke wijze met heil en voorspoed begunstigde.
Als vader zijt gij verplicht voor het eeuwig en
tijdelijk welzijn uwer kinderen te zorgen : doorGod zelven , immers werd u die plicht opgelegd, en,

hij drukte die zoo diep in uwe herten, hij versmoltdie zoo innig met uw eigen leven, dat zeker gemenkel andere plicht u zoo natuurlijk, zoo redelijk voorkomt. Ook is er een g-eweld zonder weerga
noodig, eer een vader de liefde tot zijne kinderen
uit zijn hert verbant, en gebeurt het soms, dathij, door driften verleid en verblind, zich zelven
onteert en verlaagt in de schande, welnu, spreekt
hem maar aan in den naam der liefde zijner kin-deren, en niet zelden zal die stem, en die stem
alleen, zijne sluimerende ziel wakker schudden, zijn
ontzind en verdoold geweten tot inkeer en op het:
rechte pad terugbrengen. God heeft het zoo gewild,
De huisvacler dus, die het welzijn zijner kindereff
behertigt, gehoorzaamt aan Gods voorschriften, en

meer dan iemand heeft hij dan ook het recht
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van verhoord to worden. Te alien tijde heeft God
getoond, dat hij dat recht inwilligt, en zoo zien wij
reeds in de vroegste eeuwen, dat de vaderlijke
zegen, eene milde bron van heil en voorspoed is
voor de kinderen. Nu, huisvaders, vergeet nooit, dat
de God uit die lang vervlogene tijden u\v God van
heden nog is en blijven zal, dezelfde God die den
Wijzen Man de onfaalbare waarheid ingaf : « Benedial° patris confirm/ domos filiorum (I), de gebenedijding des vaders vestigt de huizen der kinderen,
en de vermaledijding der moeder roeit er de grondvesten van uit. » Een onzer grootste godgeleerden,
Cornelius a Lapide, voegt daar in denzelfden zin,
na den H. Ambrosius, bij : « De zegen des vaders
is de zegen der kinderen, en niet zelden zien wij het
op onze dagen nog bewaarheid. »
Huisvaders, begrijpt gij nu eenigszins over welke
macht gij bij God beschikt en met -welke eer gij
bekleed zijt?... En gij, jongelingen, zonen van christelijke ouders, beseft gij thans de weerde en grootheid van uw vaders zegen ?
Van uw vaders zegen, zeg ik. Inderdaad, in
de Oude Wet geeft alleen de varier maar zijnen
zegen ; nochtans mogen en moeten wij er heden
bijvoegen : beseft niet min de weerde en grootheid
van uw moeders zegen.
De Heiland is immers de Oude Wet niet komen
afbreken, maar voltrekken en volmaken... En wat
heeft hij hier bijgevoegd? Hij heeft het moederschap
meer luister gegeven sedert den oogenblik dat hij
zelf gehoren wierd uit eene vrouw vol van gratie,
sedert den dag waarop zijne Bermhertigheid heeft
beslist, dat eene vrouwe, g ebenedijd boven alle vrouwen,
als moeder Gods zou begroet worden door Hemel en
aarde (2) ... Sedert dien tijd ook mogen de moeders

(I) Eccli. III, II.
(2) Mgr. BAUNARD. La benediction paternelle.

2 10

KRUIMELS VAN DE TAFEL.

met evenveel recht zegenen, zooals ten andere blijkt
uit de geschiedenis van al de eeuwen der Kerk.
Liet de tijd ons wat meer ruimte, dan ondervroegen wij samen de historie, om een woord in te
lasschen over de verheerlijking van het moederschap door het Christendom. Behalve bij het Joodsche yolk, was de moeder in de heidensche samenleving de slavin van het huishouden. Zij kende al
de smerten van het moederschap, maar mocht er
de ,zaligheid, de liefde niet van smaken, mocht haar
Teed niet verzachten in den hemelschen kinderlach
der onschuld, o neen ! want haar kind hoorde teenemaal toe aan den Staat; -- ofwel was bet gevoel
der moederlijke weerdigheid zoo laag gedaald, zoodanig in de vrouw ontaard, dat zij de eer en het
geluk van het aanstaande moederschap in de schande
versmoorde. Dat gebeurde te Rome; dat gebeurde,
eilaas! te midden van den verbijsterenden glans eener
heidensche beschaving.
Met de sterre die uit het Oosten kwam, en
boven het stalleken der H. Familie stil hield, ging er
ook een nieuw licht op voor het huisgezin : moederliefde in al haren glans, in al hare warmte. Dank
zij God! dank zij den goddelijken Gekruiste van
Golgotha, die door zijne leering het moederschap
heeft verheerlijkt, en aan de mceder zijn kruisteeken heeft geschonken, het zinnebeeld zijner hoogste liefde, om daarmede haren zegen, dat is, de
uitstorting van gansch haar moederhert, te verbeelden.
Even gelijk gij, christene ouders, uwe kinderen
zegent in den naam der H. Drijvuldigheid, zegenden
de eerste Christenen hunne zonen en dochters in de
boeien der kerkvervolgers, op den met bloed doorweekten bodem van het Romeinsche strijdperk, op
den viammenden houtstapel... wij zouden te verre
uitweiden, moesten wij ons bij voorbeelden ophouden;
nochtans zult ge er mij een of twee veroorloven, omdat
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zij u toonen, dat grootste vernuften het voor geene
nietigheid hielden den zegen te vragen aan hunne
ouders en lien te geven aan hunne kinderen (i).
In de 14e-15e eeuw (1363-1429) leefde de beroemde
Jan Gerson, kanselier der hoogeschool van Parijs. In
een zijner schriften vertelt hij met zalige voldoening,
hoe hij alle dagen, aan het hoofd zijner tien broeders
en zusters, in het ouderhuis bij Rethel, bij vader en
moeder moest naderen, eer het uur van slapen te gaan
gekomen was, om alvorens hunnen zegen te ontvangen. — In het leven der heilige Baronnesse Joanna
de Chantal (1572-1641) lezen wij een even aandoenlijk voorbeeld. Pas 28 jaar oud, was haar echgenoot
op de jacht verongelukt. Hoe bracht de christene
weduwe hare vier kinderen op? « Na het avondmaal
nam zij bare kleinen mee in hare kamer, deed hen
bet avondgebed opzeggen, waar altijd een de firofundis bij was voor den vader zaliger; daarop volgde
een onderzoek van geweten ; dan stortten zij samen
een gebed tot den H. Bewaarengel, en baden het
.tin mania. Eindelijk nam de godvruchtige moeder
wijwater, ga.f aan elk der kinderen hare benedictie,
en deed hen daarna te bed. Hoe menige huismoeder,
niet waar? die dat voorbeeld zou kunnen navolgen!
Luistert nog naar een ander voorbeeld : het wordt
ons , verhaald van den heiligen en roemrijken kanselier van Engeland, Thomus Morus (t 1535). Zijn
levensbeschrijver spreekt daar als volgt over : Bij
ons, in Engeland, hebben de kinderen 's morgens en
's avonds de gewoonte, op hunne knieen den zegen
te vragen van vader en moeder. Dat gebruik is algemeen. Nochtans moet ik er bijvoegen, dat het zeldzamer voorkomt, zoodra de zonen zijn groot geworden,
getrouwd zijn of tot eenige weerdigheid in Kerk of
Staat verheven. Doch Morus trok zich dat niet aan,

(I) MGR BAUNARD. Loc. cit.
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en zoolang hij zijnen ouden vader in 't leven had,
zelfs wanneer hij reeds kanselier van het koninkrijk
genoemd was, kwam hij elken avond den zegen des
ouderlings ootmoedig vragen... Ziet gij hem daar
op de steenen geknield zitten voor een zwakken
grijsaard?... Doch die grijsaard is zijn vader, en hij,
al is hij naast den koning verheveri op de hoogste
sport van eer en macht, hij voelt zich niet verne-C
derd, hij bloost niet den zegen van den weerloozen
ouderling of to smeeken. Daarna staat hij op, en zegent
op zijne beurt zijne dochter Margaretha, weerdige
dochter van een zoo weerdigen man, aan wie naderhand de moedige geloofsbelijder, den dag vO6r zijne
onthoofding, het haren boetkleed, dat hij tot dan toe
gedragen had, en zijne vaderlijke benedictie, als
laatste geschenk, uit zijnen kerker deed geworden,
Ah ! de groote man had zijnen strijd gestreden (I),
hij liet zijn kind zijne zegewapens achter... en aan
u, ouders, Christenen, liet de H. Thomus Morus zijn
edel voorbeeld tot navolging!...
Of hebt gij liever, dat ik u zegge : Gij hebt
het voorbeeld uwer eigene voorouders, gaat en doet
gelijk zip ?
Want waarlijk, in cans vaderland was ook het
gebruik van den ouderlijken zegen vroegertijds algemeen , gij hebt dat, ik ben er zeker van, gij hebt
dat gekend in uw eigen huisgezin, en thans, op uwen
gevorderden ouderdom, herinnert gij u wellicht die
dagen als de schoonste, als de aangenaamste van
uw leven, toen vaders duim het heilig kruisteeken
op uw voorhoofd drukte, toen gij voor moeder stondt
of knieldet, en de brave vrouw, misschien menigmaal
tot tranen toe bewogen, het kruis over u miek en
sprak : God zegene u, kind, in den naam des Vaders,
des Goons en des H. Geestes! Dat heilig gebruik

(1) MGR BAUNARD. Loc. cit.
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hebt gij gekend, zeg ik ; doch zoude ik niet beter
zeggen : dat kent gij nog?... En vroeg ik u : wie
onder u, leden van Vrede, wie onderhoudt het nog
alle dagen ? — met tientallen, met honderden liever,
niet waar ? zoudt gij antwoorden : Wij ! wij zijn
daaraan getrouw!... Laat er mij dan enkel een woord
bijyoegen voor u, jongelingen : Schaamt u nooit over
den zegen uwer ouders ! Die er zich over schaamt,
schaamt zich over God zelven, en die zich over God
schaamt, zegt de Heiland, zal ook eens in der eeuwigheid beschaamd staan voor God!
Buiten die dagelijksche gebenedijding, wordt in
onze vroegere volkszeden nog gewag gemaakt van
den plechtigen ouderzegen, op bijzondere groote tijdstippen van der kinderen Leven meegedeeld.
1k weet niet of het volgende hier nog bestaat,...
doch hoe schoon is het, 's morgens op den EersteCommuniedag, uwe kinderen met hun engelenhert
voor u te zien nederknielen en bidden om uwen zegen!
0 zegent dan uwe duurbaren, zegent hen met de
volheid van uwen zegen, brave ouders, want die zegen
zal eenige stonden naderhand, mild en weldoende,
over u terugdauwen. Toen het vrome dochtertje
van Koning Lodewijk XVI voor de eerste maal ter
H. Tafel naderde (8 April 179o), leidde hare moeder,
Koningin Marie-Antoinette, haar tot den koning :
« Kniel, » sprak zij tot het kind, « kniel voor uwen
vader neer, en bid hem om zijnen vaderlijken zegen. »
En de kleine vorstin knielde neer, en de koning
hief zijne hand zegenend over haar hoofdje en sprak
bewogen : « Uit de diepte des herten zegen ik u,
kind lief, en ik bidde God, dat hij u de gratie verleene dit heilig werk zoo weerdig mogelijk te verrichten. Uw hert is nog rein en onschuldig, en daarom
zal uw gebed hem bevallen. Bid den Heere dan
onder de H. Misse voor uwe moeder en voor mij.
Vergeet nooit, mijn kind, dat het heilig Geloof de
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bron van alle waar geluk is en onze eenige troost
in de talrijke wederweerdigheden van dit leven. Ga
met innig betrouwen tot het altaar des Heeren
Jesus verwacht u daar ; bid hem om bermhertigheid,
en late hij u nooit de vermaningen vergeten van
eenen vader die u zoo lief heeft (t)! »
Treffende woorden ! Kinderen, knielt, gij ook,
voor vader en moeder neder alvorens uwen God den
eersten keer in te leiden, en vraagt hun met zedigheid : Vader, moeder, ik ga ter heilige Communie;
geeft mij uwen zegen! » 0 wat zoude het ouderlijk
gezag er bij klimmen, en het huiselijk geluk er door
verhemeld worden!
Doch andere plechtige stonden komen in
'5 menschen leven nog voor. Hoe schoon ware 't ook,
kwamen bruid en bruidegom, op den onvergetelijken
dag hunner vereeniging, hoe roerend, kwamen zij
dan ook eerst hun hoofd buigen voor een grijzen
vader, voor eene teedere moeder, om onder den
dubbelen zegen van ouders en Kerk, de lastige
taak op te nemen een nieuw gezin te grondvesten
voor God en voor het vaderland
Pas eenige maanden geleden was ik getuige
van het laatste vaarwel, aan ouders en magen gezegd
door een' dier christene helden, die have en goed,
liefde en rust, leven en flood opofferen voor arme
wilden die zij niet kennen, ronddwalende door bosschen en woestijnen in de duisternissen van het
onbeschaafde heidendom; ik zag hem, zes en twintigjarigen missionnaris, op den dorpel van het ouderhuis knielende voor moeders voeten en smeekende
om haren zegen... Zulk tooneel ziet men, gevoelt
men, maar beschrijft men met geen penne, en' al
wat het overstelpt gemoed kan uiten, bepaalt zich
bij 't diep getroffen : hoe schoon! hoe ingrijpend!...
Kinderen, jongelingen, voegt er echter niet bij :
(I) Eaelsteine. Dritter Jahrgang. 1890.
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Onnavolgbaar! 0 neen, want elkeen uwer kan het
navolgen in den staat, waar God hem toe beschikt t
Voor velen van u zal ook eens het uur slaan, dat
gij de ouderlijke woning moet verlaten, gelijk jonge
vogelen hun nest, om, verre uit het oog van liefderijke ouders, op eigen vleugelen voedsel en bestaan
in de wijde wereld te zoeken. Verlaat dan het
vaderhuis niet zonder vaders en mocders zegen mee
te dragen ! Hij xveze uw troost en uwe sterkte!
Doch laat mij niet enkel van dit laatste vaarwel,
van dit laatste heengaan spreken, laat mij u een
tijdelijk afscheid herinneren, hetwelk voor velen
zoo bitter, en met reden zoo bitter valt. Gehoorzaamt een geloofszendeling aan het bevel van een
goddelijken Vorst, die hem zijnen standaard, het
Kruis, ter hand stelt, om dien te planten op de
uithoeken der wereld, jongelingen, u ook roept somtijds een vorst onder zijne vaandels, onder zijn leger...
Hoe schoon ware 't, Vlaamsche 'werkjongens, uw
twintigjarig hoofd onder vaders en moeders zegen
te buigen, en, onder de hoede van dien zegen Gods,
het ouderhuis voor de kaserne te verlaten! Galme
dan de stem van vader en moeder in uwe ooren,
als u in het gewoel van het leger de ondeugd wil
verlokken, uwe plicht wil doen verzuimen, en eer en
schaamte uit uw herte bannen ! Want, vergeet het
niet, ontmoet de zendeling in Afrika onbeschaafde
wilden, in Europa ontmoet men niet zelden eene
verwilderde beschaving, en in beide gevallen behoort
er cooed en wilskracht!
1k sprake u nog geerne van den plechtigsten
oogenblik in het huiselijk leven, den plechtigsten
en den droevigsten mede, als vader of moeder hunne
kinderen doen knielen rand het ziekbed, dat weldra
een sterfbed zal wezen, en zij met hunnen laatsten
zegen hunne laatste vermaningen uitdeelen. Mochte
de Heer dien droevigen stond voor u alien in eene
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nog verre toekomst verschuiven!... Doch, Vlaamsche
jeugd, als dat uur der Voorzienigheid daar is, als
de meedoogenlooze dood bij vader en moeder komt
aankloppen, dan wensch ik u, uit den grond des
herten, dat zij u den laatsten ouderzegen niet zou
ontrooven, welke wel is waar als een zweerd door
uwe ziel zal Boren, maar, o wonder! in het latere
leven een troost, eene opbeuring in droefheid en
moedeloosheid zijn zal... Plechtig, zieltreffend is
immers alles wat in het aanschijn der dood gebeurt.
Zekeren dag stood ik bij het sterfbed ems vaders,
— zoo verhaalt een Duitsch schrijver ; — ik had
hem de heilige sacramenten toegediend, en toen
daarmee gedaan was, wenschte hij nog eenige woorden zijnen kinderen op het hert te drukken. Daar
stonden zij alien rond den stervenden grijsaard.
0 ik zie het, ik hoor het nog, al was 't maar van
gisteren geleden, en nochtans zijn er al 35 jaar
voorbij : « Kinderen, » sprak de vrome man, « werkt
in uw leven uwen eigen kop niet altijd uit, maar
luistert naar moeder en naar uwe priesters, dat is
immers het verlangen des Heeren. wij zijn hier
onze eigene meesters niet, alsof wij maar hadden
te doers en te laten wat ons bevalt of tegensteekt.
Daar staat nog iemand hooger boven ons : God,
de Heer van hemel en aarde : dien hooren wij toe,
en naar zijnen wil moeten wij ons schikken, zoo
wij ons zelven niet willen ongelukkig maken voor
den tijd en de eeuwigheid. Och, kinderen, ik wensch
toch zoo vurig, dat gij moget gelukkig zijn, en
daarom, daarom spreek ik zoo; volgt die laatste
vermaning, en belooft gij mij dit, dan schenkt gij
uwen vader bij zijn afscheiden nog den innigsten
troost welken gij schenken kunt. » (I)
0 herinneren die woorden u niet, kinderen, wat

RArliAb,. Zezischrift fur die reifere jugend, iS90.
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zelven uit vaders of moeders mond eons mogen
hooren hebt? Herhalen zij u niet, wat gij hun onder
hunne zegenende hand hebt beloofd ? Denkt er op !
Heilig boven alles is de laatste zegen met de laatste
vermaning onzer ouders!
Uit hetgene wij nu over den zegen van vader
en moeder gezegd hebben, zult gij gereedelijk besluiten, wat zaligen invloed dat christen gebruik in
.den huiselijken kring noodzakelijker wijze uitoefent.
Liet de tijd het verder toe, ik zou u nog meer
bepaald over die heilzame gevolgen spreken. Enkel
-nog een' oogenblik verzoek ik uwe goedwillige
aandacht.
Verbeeldt u een huishouden, waar geen dag
voorbijg-aat, of de kinderen komen beurtelings met
eerbied het hoofd buigen onder den ouderlijken zegen.
Verbeeldt u daarnevens een huishouden, waar op
vaders of moeders zegen niet wordt gedacht. Begrijpt
gij seffens, wat breed verschil er tusschen beide
moet liggen?
De ouderlijke zegen, zoo durven wij bevestigen,
is een zekere waarborg van der kinderen liefde en
eerbied voor hunne ouders. Onmogelijk dat een kind,
over wiens hoofd vader of moeder dagelijks den
zegen des Heeren uitspreekt, oneerbiedig zoude zijn,
zou worden, zou blijven. Onmogelijk ! Een ouder,
zijne kinderen zegenende, klimt hooger dan hetgeen
de natuur hem maakte, hij wordt meer dan de
oorsprong van het leven zijner kinderen. Die daad,
die zegening, hoe eenvoudig ook in haar eigen,
veredelt eenen ouder, en deelt aan het ouderschap
als iets bovennatuurlijks merle : vader en moeder
worden waarlijk de vertegenwoordigers van den God
des hemels, de uitdeelers zijner gaven. 0 peinst gij,
dat uwe kinderen dat niet gevoelen? Eene kinderziel, achtbare ouders, is al zoo week als was; raakt
ze maar eventjes aan, en de indruk blijft er in.
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Ik ga nu verder : Wat is 'een huisgezin, waar
in het hert der kinderen eerbied huist voor vader
en moeder? Zalige, drijmaal zalige familie ! Daar
geldt vaders woord als een heilig voorschrift, en
moeders vermaning als een onschendbare gedragsregel. Wel kan daar nog somtijds een wolkje
aan het uitspansel oprijzen, maar het zal dra ver.
dwijnen : de zonne van ouder- en kinderliefde
straalt er te warm. Ouders leven maar voor het
welzijn voor hun kroost; God schiep immers Been
grouter wonder van liefde en zelfverloochening dan
een vader- en moederhert. En is er iets natuurlijker
dan die innige, cue onuitsprekelijke vrede, zelfvoldoening en hemelzaligheid, — ja, zoo durf ik haar
heeten, — die ouders smaken, als zij hunne liefde
met de wederliefde hunner kinderen beloond zien?
Die wederkeerige liefde wordt dagelijks bekrachtigd
en bezegeld met het kruis... En wat is er sterker
boven het kruis? En daarom ook aarzelen wij niet
te zeggen, dat de ouderlijke zegen de bron is van
eene onvergankelijke liefde, van cen duurzamen
eerbied, van een bestendigen vrede in het huishouden.
Ik voeg er bij, dat hij den kinderen ook tot
welvaart verstrekt, niet enkel uit kracht van het
ouderlijk gebed, hetwelk er bij uitgesproken wordt,
maar ook om reden des indruks, welke hij in het
geheugen der kinderen prent.
In onze ziel is er iets, dat al zoo lang duurt en
bijblijft als de opschriften, die met den beitel in het
marmer zijn gekapt of in het brons gegoten, , en
dit zijn de eerste gevoelens, de cerste indrukken
der jeugd. De vloed der jaren moge er over stroomen,
en nog zullen die eerste herinneringen niet uitgewischt worden. En hoe komt dat? Ah, hetgeen men
aan het geheugen der kindsheid toevertrouwt, wordt
beter bewaard dan hetgeen men ziet en hoort in
den mannelijken ouderdom, als schene God gewild
te hebben, dat de gedachtenis aan vader en moeder
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nooit mag verloren gaan (1). De herinnering, las ik
ergens, is de verlengenis van 's menschen leven.
Welnu, die ouderlijke zegen, over uwe kinderen
neergeroepen, moet in hunne ziel eenen onuitwischbaren indruk achterlaten ; als een malsche regendrop
valt hij dag op dag er op neder, en gij weet zoowel
als ik, dat, na verloop van tijd, de nietige regendruppel
de sterkste steenen uitholt. Die zegen herinnert hun
de wegen, welke vader en moeder voor den Heer
bewandelden, de vermaningen, --waarmede zij hun
het pad der deugd deden kennen, en, 't en kan
niet anders of het beset van eigene waarde en kinderlijke liefde moet hen aansporen, den naam eens
vromen vaders met eere te dragen, en om de deugden
eener liefderijke moeder nooit te blozen.
Menige andere beschouwing kon _bier nog plaats
vinden, MM., loch gij zult mij verontschuldigen, zoo
ik niet verder aan en Bring.
1k heb uwe aandacht willen vestigen op de verheven bediedenis van den ouderlijken zegen; ik wou
u doen herdenken, welk onwaardeerbaar belang er
aan verbonden is, welken zaligen invloed hij in den
familiekring kan uitoefenen. 1k zoude u nog kunnen wijzen op al wat er zoets en bovenaardsch
in die zegening begrepen ligt, op het voordeel,
welk die plechtige stone) oplevert, om de heilzaamste grondstelsels in de ziel der kinderen te
prenten. 0 ja, de ouderlijke zegen biedt_ u bui.
tengewone hulp in de opvoeding. Op lien oogenblik staat het hert der kinderen meer dan ooit
open voor vaders en moeders lessen; alsdan zal
uwe stem tot hun geweten gemakkelijker doordringen, uw berispend oog de geheimen hunner
ziel lichter ontdekken, en om die reden alleen zoude
het eene strenge plicht voor elken ouder wezen,
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dat geheimzinnig middel tot zedelijk welzijn des
kinds te gebruiken.
Achtbare ouders, ik smeek u dan, in geval
gij tot nu toe trouw bleeft aan die uitmuntende
gewoonte, och, laat ze niet uitsterven, maar brengt
ze nog meer dan ooit in eere. Liet gij ze echter verloren gaan, voert dat gebruik van her in.
'S avonds, als het avondgebed is opgezegd, of
als het uur van te rusten geslagen is, dat elk uwer
kinderen dan tot u nadere; legt een oogenblik
uwe hand op hun hoofd, en teekent met uwent
duim op hun voorhoofd het zaligmakende teeken
van onzen Verlosser, biddende : dat God u zegene, kind, in den naam des Vaders, en des Zoons
en des H. Geestes. Zoo deden onze voorouders, en
waarom zouden wij het niet doen?.... Eer aan het
Kruis van Jesus-Christus! Vroeger prijkte het op
onze volksgebouwen en openbare plaatsen; het king
op de eereplaats in de scholen en in de huishoudens, het sierde de kroon der vorsten, en tevens,
in goud of zilver, de borst onzer Vlaamsche dochters en moeders... Eilaas! zegt mij Bens, waar staat
het kruis nog ergens openbaar in eer? Heeft men
het zelfs uit onze volksscholen niet willen bannen,
en ja gebannen ! Laat echter door de Fransche mode,
of liever door den revolutiegeest, dat kruis van
rond uwen heerd, uit uw huisgezin niet jagen. Laat,
als ik zoo spreken mag, uw huiselijk leven niet
verwereldliken in den zin onzer i ye eeuw. Maar
geeft er Gode wat Gode toekomt; gunt hem zijn
deel in gewoonten en gebruiken, die wel is waar
de wereld kleinacht, omdat de wereld ze maar
amper kent, gebruiken, zeg ik, welke tot God voeren
en van hem wederkeeren met eenen rijken zegen
voor ouders en kinderen, voor huisgezin en vaderland. Ik zei in den beginne, dat een woord welk uit
God voortkomt, levensvoedsel voor de maatschappij
is. Geen kruimel mag er verloren gaanl En tot da
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levensvoedsel behoort vooral de ouderlijke zegen :
gering in den schijn is dat kruisje, maar rijk is het
in krachten. Blijft er uw volksleven mee voeden;
blijft uwe kinderen in den name Gods zegenen. Zoo
bewaart gij in 't leven die treffende overleveringen
van geloof, van deugd, van christene deftigheid,
van huiselijke trouw en liefde, welke van het Vlaamsche yolk een gezond, cen gezegend yolk tot nu
toe maakten.
j. MUYLDERMANS.

Mechelen.
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GERNAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK.

(Very°lg van blT• 143)

getal van Germaansche plaatsnamen in Artesie is zeer groot en zeer menigvuldig. Wij moeten
nog vermelden
Audreselles, AringTele, Tran2eTele. De eerste dezer
ET

namen is verfranscht in zijnen hedendaagschen vorm.
Is hij oorspronkelijk OuderTele (Ter ouder Zele, woon-

stede bij de oude zale of halle) geweest? Dus de zelfde
naam die nog eigen is aan het dorp OudeTele in FranschVlaanderen, en aan het stadje OldenTaal (ook OldenTeel
genoemd) in Twente, gewest Overijssel, Nederland
Waarschijnlijk wel. — A ring?ele is weer een oorbeeldig Germaansche naam, _bestaande uit een patronymicon, met het bekende woord Tele daar achter, dat zoo
menigvuldig aan Vlaamsche plaatsnamen eigen is. De
mansnaam, die aan dit patronymicon ten grondslag
ligt, komt als Ara en Aro, en in samengestelde vormen als de mansnamen Arafrid en Aragis, en de
vrouwennamen Arohildis en Arolinda in oude geschriften voor. Ook leefde hij nog, als Are, bij de Friesen
in de jaren 15oo. Arena, oudtijds Aerma geschreven,
is nog heden een Friesche maagschapsnaam, even als het
patronymicon in den Sassischen vorm Arink nog elders
in de Nederlanden als geslachtsnaam bestaat.
Zoo het al twijfelachtig is, of de bovengenoemde
verfranschte naam Audreselles, bij geniis aan bescheiden, wel werkelijk OuderTele zij, bij eenen anderen verfranschten naam, die eveneens als eerste lid dit Audre
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heeft, is het wel zeker, dat oorspronkelijk het Dietsche oud,
verbogen tot ouder, oudtijds, en nog heden in sommige
onzer oostelijke gouwspraken ald, alder, aan den hedendaagschen verfranschten vorm ten grondslag ligt. Namelijk
bij den naam van Audruicq, het voornaamste dorp van
het Land van den- Hoeke of le Pays de l'A ngle, eene
bijzondere gouw van Artesi6. Deze naam en is antlers niet
t1s Ouderwijk, in goed Nederlandsch : ter ouder Wijk.
In eene oorkonde van de I2 de eeuw komt deze naam
voor als Alder Wick, en in latere eeuwen vindt men
hem geschreven als Auderwick en Ouderwick. De vorm
aud voor oud, ook in Relgie niet onbekend, komt nog
voor in de Artesische plaatsnamen Auckland, een gehucht bij Licques; Audrehem, enz.
Het woord hof, in verbogen vorm hove, komt niet
zeldzaam in Artesische plaatsnamen voor. Polincove is
de verbasterde naam van een dorp. In goed Nederlandsch zoude men Polinkhove moeten schrijven ; dat
is, het hof (in den locativus ten hove) der Polinks of
Folingen, der afstammelingen van den man die Pole
heette. Deze was waarschijnlijk een Sas, to oordeelen
naar den vorm van het patronymicon, als ink. Dit
zelfde patronymicon leeft nog, in den Frieschen vorm,
als Pohlenga, de naam van eene Oostfriesche maagschap. Verdes vinden wij het woord hof nog in de
namen van eenige landhoeven of hofsteden en gehuchin Artesi. Bij voorbeeld : Westhove bij Blendecques
(Blendekens of Blindekens, als in West-Viaanderen ?);
Westerhove bij Eperlecques; Zuthove (Zuidhove), bij
Boisdinghem Monckhove , (de hoeve der monniken),
Ophiwe, enz. Alle deze zuiver Dietsche namen bestaan
in &men, waar thans geen woord Dietsch meer gesproken
en wordt, en men dus ook deze namen niet meer en ver.staal.-Geen wonder dan ook, dat men ze niet goed meer en
kan -schrijven, en dat men ze langzamerhand verfranscht,
verbasterd. Zoo is de naam der hoeve Ophove in deze
eeuw 'reeds verbasterd tot : « Au Pauvre », en zal er
in de volgende eeuw_ misschien een Franschman zijn,
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die naspoort, hoe deze hofstede aan zulken vreemdennaam, (( Aan den Arme » gekomen zij. Waarlijk, van
de namen, zoo wel als van de boeken, mag het oudegezegde gelden : habent sua fata.
Eene andere verbastering van het woord hove'
kan men aantoonen bij den naam van het Artesischedorp Offekerque, eene verbastering die lichtelij .k op een
dwaalspoor, ter naamsverklaring, leiden kan. Immers
het ligt voor de hand am dezen naam te duiden als
Offekerke, de kerk (ter kerke in den locativus) van
Offe, van den man die Offe heette. Offe toch (Offo,
Ova, Uffo) is een Oud-Germaansche mansnaam, diet
nog heden bij de Friesen als zoodanig in voile gebruik
is, en al merle oorsprong gegeven heeft aan de Frieschegeslachtsnamen Qffinga, Offema, Offes, Offen, Ofkes,
enz. en aan de plaatsnamen Offingawier, een dorp in,
Friesland; Offenwarden, een dorp bij Bremen (Duitschland) ; Offignies (dat is oorspronkelijk het patronymicon'
Offingen), dorp in Picardie (Frankrijk): Offa's Prker
een oude grenswal in Engelland, in de gste eeuw opgericht door den Angel-Sassischen koning Offa van Mercia , enz. Intusschen, het Artesische Offekerque en heeft
met dezen ouden mansnaam niets te maken. Deze plaatsnaam is oorspronkelijk Hovekerke (ter kerke bij den
hove), zoo als hij nog in oude geschriften voorkomt.
In eene oorkonde van den jare i ioo beet deze plaatseenvoudig Hove; misschien en was daar toenmaals nog
geene kerke aanwezig.
Ook nog andere plaatsnamen met kerke samenge
steld, komen in Artesi6 voor : Ostkerke, Nordkerke,
Zutkerke, St-Marie-kerke, die ook wel, als Dunkerqueen Offekerque, geschreven worden : Ostkerque, enz.
Twee andere dorpen aldaar hebben hunne namen heden
ten dage volkomen verfranscht, als Vieille-Eglise en
.Nouvelle-Eglise. Maar op oude landkaarten, zelfs nog.
uit de vorige eeuw, heeten ze Ouderkercke en Nieu-,--werkercke, Laatstgenoemde plaats vinden wij in oor7
kOnden van de rzde eeuw, als : Niukerka en Niwkerka,
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Artesi is, vooral in hare zuidelijke heift, -eene
schoone landstreek, met zacht glooiende heuvels en
liefelijke dalen, met schoone bosschen en heldere bronnen
en beken. Deze eigenheden van den bodem worden
ook in de namen der plaatsen aangeduid. De heuvels
heeten bergen — naardien het woord berg bij alle
volken van het bergelooze Neder-Germanie (onze Nederlandsche gewesten, Noord en Zuid, en die in Frankrijk
daarbij inbegrepen) in gebruik is voor de heuvels en
de kleine, sours haast onmerkbare verheffingen des
bodems. Zulke bergnamen, als plaatsnamen, zijn Boulemberg, Colemberg, Brunemberg, Reberg, Fauquembergue, (dit is Valkenberge), enz. Verder heet een
heuvel bij het dorp Tilques : Blackenberg. Die bij Journy
gelegen is, komt in oude oorkonden voor als Colenberg, die
bij Tournehem als Vierberg, en die bij Moulle, ofschoon
thans tot Hautmont verfranscht, komt in een stuk van de
15 de eeuw voor als de Hoberch (hooge berg). Aan
den naam van het dorp Brunemberg bovengenoemd,
ligt ongetwijfeld de oud- en algemeen-Germaansche,
zeer bekende mansnaam Bruno ten grondslag, naar dien
LAMBERT VAN ARDRES, een Artesische schrijver uit
de i2de eeuw, dezen naam als Brunesberglz (de berg
van Brune, Bruno of Bruin) vermeldt.
De dorpsnaam Colenberg of Colemberg wordt heden
ten dage door de Franschen ook wel als Colembert
misschreven. In oude oorkonden vindt men wel Coleberg, en LAMBERT VAN ARDRES bovengenoemd verlatijnscht dezen naam tot Colsbergium. Of de mansnaam
Cole, op bladzijde 142 hiervoren vermeld, de oorsprong aan
dezen plaatsnaam gegeven hebbe, of Sint-Nicolaas, of
jets anders (steenkool?), moet ik in het midden laten.
Aan den voet der heuvels of bergen strekken de
dalen zich uit; en zoo zoekt men ook, nevens de
bergnamen, onder de Artesische plaatsnamen de dalnamen niet to vergeefs. Deze namen zijn zoo wel
eigen aan de werkelijke dalen zelven, als aan de dorpen,
gehuchten, landhoeven, in die dalen gelegen. Op zich
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zelven, zonder bijvoegsel, is het woord dal, als' naam,
eigen aan Dalle, een gehucht bij Lacre. Met bijvoegsels
vinden wij de plaatsnamen Waterdal, gehucht bij Seninghem ; Bramendal, bij Boisdinghem ; Langhendale;
Diependal, geh. bij Boucquehault. Verder Bruckdal,
gehucht bij Hesdin-l'Abbe; Grisendal, eene landhoeve
bij Wimille; Merlingdal, hoeve bij Verlincthun; Pittendal, Totendal, Wysquedal, Kinendale, enz. De
vier eerstgenoemden van deze dalnamen zijn nog
geheel oorbeeldig Dietsch, en in hunne beteekenis
volkomen duidelijk voor iederen Nederlander. In Bruckdal herkennen wij het woord bruck, broek, moeras, dat ook in den naam Brussel (oorspronkelijk BroekTele) voorkomt ; in Pittendal het woord put, dat ook
in VVest-Vlaanderen en elders in dezen bijzonderen vorm
wordt uitgesproken. Aan den naam Merlingdal ligt
een patronymicon ten grondslag.
Aan de hellingen der heuvels en bergen ontspringen bronnen, en het water van die brc,nnen vloeit als
beken door de dalen. Verschillende plaatsen in Artesie
zijn naar die bronnen en beken genoemd. Het algerncen Dietsche woord bron komt even menigvuldig voor
als born; Hoogduitsch Brunnen en Born; Engelsch
burn, born (in de plaatsnamen Blackburn, Tyburn,
Osborne, Hachborn) en bourne (Bournemouth, Ashbourne, Isbourne, Eastbourne). Zoo wisselt ook slit
woord in beide vormen af, in de Artesische plaatsnamen. Een gehucht bij Licques beet heden ten dage
Courtebourne, maar wordt in middeleeuwsche oorkonden als Curtebrona en Curtebrune vermeld. De naam
van een ander gehucht, bij Audrehem, wordt hedendaags als Cousebourne geschreven, maar oudtijds Cusebrona, dat is : Kuischebron, of born van rein, fielder
water. Half verfranscht is tegenwoordig de naam Bellebrune, alsof het de schoone bron beteekende. Maar
in de 12 de eeuw werd deze naam door den geschiedschrijver LAMBERT VAN ARDRES vermeld als Berebrono
(de bron van den ber of beer, den edelman of baron?).
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Nog vroeger, in de g de eeuw, droeg deze zelfde bron den
naam van Helichbruna, de heilige bron. Een openbare
boroput to Wimille beet Losenbrune, en een andere
bij Tingry Lienbrune, de Lien- of Liedenbron, de bron
voor alle voor iedereen. Dit zelfde woord komt
ook voor in den naam Lienstrate, openbare straat of
weg, zooals in de 17de eeuw nog eene buurt heette in
het stedeke Ouderwijk of Audruicq. Bij Vieux-Moutier,
,eene plaats die in eene middeleeuwsche oorkonde Oudenzonstre beet, is eene Rousquebrune bekend, oudtijds
,00k als Ruschebrune geschreven, dat is : de ruischende
bron, waarvan bet water, bij het afvloeien, een ruischend,
klaterend gerucht maakt.
Estienbecq (overeenkomende met Steenbeke in
Fransch-Vlaanderen en met Steenheek bij Zetten in
Gelderland) en Morbecque (oorspronkelijk de zelfde naam
als Moerbeke in Fransch-Vlaanderen, dat ook wel tot
Morbecque wordt verwaalscht, met Moerbeke in 't Land
van Waas, Oost-Vlaanderen, en met Moerbeek, gehucht bij
Niedorp in Noord-Holland) zijn twee Artesische plaatsnamen, waar het woord beck in voorkomt. Eene straat
in de stall Sint-Omaars, hedendaags Rue de l' Arbaléte
geheeten, wend in de middeleeuwen Becquestraet genoemd.

Nevens al de bovengenoemde plaatsnamen, die alien
samenhangen met algemeene aardrijkskundige woorden,
zijn daar in Artesie nog vele plaatsnamen, die elk voor
zich meer op zich zelven staan. Uit het groote aantal
,dezer namen, alien ook zuiver Dietsch van oorsprong
en beteekenis, alien ook zeer bijzonder en zeer merkweerdig, en tevens in hunne hedendaagsche geijkte spellings min of meer verfranscht, kunnen wij bier ook
slechts eenige weinigen den Lezer van dit opstel nader
voorstellen. Als voor de hand opgenomen vermeld ik dan,
vooreerst : Sangatte en Wissant. Dat deze namen werkelijk
in goed Nederlandsch, in algetneen Dietsch, Zandgat en
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Witzand zijn, namen geheel eigenaardig aan plaatsen
die aan zee en in het Witte duinzand gelegen zijn,
bevvijst ons LAMBERT VAN ARDRES. Deze middeneeuwsche Artesische geschiedschrijver, reeds meermalen in
deze verhandeling genoemd, schrijft (in Latijn) dat de
hooge, onstuimige zee oudtijds een gat zich had gebaand
dwars door de zandduinen, ter plaatse waar later het
dorp Sangatte verrees, en dat de bevolking dieshalve
aan die plaatse den naam van « Arenae foramen A,
gegeven had. En van het dorp Wissant, dat heden ten
dage, nog meer verbasterd, ook wel als Wissan geschreyen wordt, schrijft hij : a Ab albedine arenae vulgari

nomine appellatur Witsant. »
Verder Marcq (mark of grens), Oye, hedendaags door
de Franschen uitgesproken als hun woord oie, Bans (ode
of eenzame, onbewoonde plaatse), Wiere (Friesch ;vier of
vluchtheuvel?), le Wat (wad of doorwaadbare plaats
in waterstroom of beek), Wimille (windmolen), en vele
anderen zijn eveneens zulke bijzondere namen.

(Slot volgt.)
Haarlem.

JOHAN WINKLER.
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VLAAMSCHE BELANGEN.
t.(.42s
t i ET was zomer en zondag. De almantik teekende aan : 23 Juli
1893.
Ik had eventjes ontbeten, en een paar gazetten ingekeken,
die ik, met eenen langen zucht van voldoening, had later,
u t de handen glijden.
Denk eens, beste Lezer!
In Burgerwel,rijn had ik het verslag aangetroffen der Ir-Julizitting des Provincieraads van \Vest-Vlaanderen, en daarin het woord
van Ridder Ruzette
« Nu, dat de gedachten van billIjkheid en rechtvaardigheid
« alle geesten bekommeren, past het niet, het grondbeginsel, waar
« de Vlaamsche beweging op steunt, te vero,Irdeelen. Het Vlaamsche
« y olk had eene gansche reeks grieven te doen gelden. Vele dezer
« grieven zijn reeds geweerd, doch niet alien... Wat in de eerste
« plaats moet veranderen is het onderwijs. De hoogere standen
« mogen 'ich niet meer vergenoegen met de kennis van het
Fransch alleen. »

En in den Bien public, zeltden datum, had ik, een stond te
voren, onder de hoofding Question flamande, gelezen :
« S'il est vrai que plusieurs questions ont vieilli tres vite en
ces dernieres annees, it en est d'autres qui, par contre, loin
d'avoir rien perdu de leur actuante, acquierent dans la situation
nouvelle une portee capitale.
« Telle la question flamande.
« Elle s'imposeta plus que jamais a l'attention generale, sous
le regime democratique...
« Elle a ete surtout politique; elle deviendra bientOt une question avant tout sociale.
« Elle a ete surtout politique, disons-nous, parce que le parti
flamand s'est propose comme but, jusqu'a present, de faire disparaitre les inegalites dont les provinces flamandes se plaignaient
en matiere judiciaire, administrative et militaire.
« Ces inegalites ne sont pas encore toutes supprimees, mais
elles le seront prochainement, et alors, ii ne restera plus a s'occuper que du cote social de la - question.
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« Ce cote social, nous pouvons le dêrinir en ces mots
fusion de la langue flamande dans les classes aisees.
« ... Le regime censitaire n'est pas encore definitivement
elterre."), et déjà Yon constate que, faute de savoir manner leur
langue, l'immense majorite des gens instruits de la bourgeoisie
sont dans l'impossibilite de prendre une part active aux ceuvres
de la propagande chretienne et populaire...
« A cc mal, it n'y a qu'un remed y , lent, ma's sill- et indispensable : tine re_fornze serzeuse dans l'enseignen2ent moyen.
Het deed ons harte goed, deze woorden, honderdmaal geschreven
door Vlaamsche pennen, honderdmaal uitgesproken door Vlaamsche monden, herhaald te zien door den achtbaren Commissaris
des Konings in West-Vlaanderen, door het ernstigste staatkundig
dagblad der Vlaamsche gewesten .
Wel had men, jai en ling, in hooge kringen de waarheid
gehoord — maar men bleef er onverechillig voor, ofwel men
duldde ze, om de Vlaamsche kampers te doen gelooven dat men
« la moedertaal » niet ongenegen \\ as. — Nu, dachten wij, dat de
hoogste burgerlijke ambtenaar eener Provincie, en het eerste
staatkundig blad van een belangtiik gedeelte onzes lands de
Vlaamsche banier hoog opsteken, nu is de vei betel-mg nakend.
Kort nadien werd door den nieuwen Gentschen kampioen
voor het Vlaamsch recht andermaal eene goede lans gebroken,
dezen keer in een ,politiek vlugschrift (1). De achtbare heer Hoofdredacteur van den Bien public, na betreurd te hebben dat de
leidende stand » niet tot het y olk kan gaan, uithoofde van
zijne onwetendheid in de taal des yolks, drukte zich volgtnder
wijze uit :
« Om tot het yolk te gaan moet men het kennen en met
hem leven ; om er mede te spreken moet men zijne taal machtig zijn.
« Welnu, menige sprekers, onder degenen die zich op de
studie der maatschappelijke vraagstukken toeleggen, schijnen zich
te wagen in een onbekend, onbezocht midden, waarvan zij noch
den geest, noch de gewoonten, noch de spraak kennen.
« En ik spreek niet alleen van die levendige, eenvoudige,
schilderachtige, beeldrijke manier van zeggen, welke aan de yolksklassen eigen is ; ik spreek, in Vlaanderen, van de moedertaal,
waar de hoogere klassen al te onwetend mn zijn en welke zij, al
te onrechtvaardig, minachten.
« Zijn wij, in dat opzicht, niet blind en- zonder vooruitzicht
geweest ? Hebben wij ons niet te verwijten alzoo het mmsverstand
verergerd en de klove van noodlottige scheiding gegraven te
hebben?

par

(i) Le pai-ti catholique Beige, son avenir et ses morens daction,
GUILLAUME Vila:SPE\ EN. Gent, A. Slifer.
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« Hebben \Nij, zelfs onder het enkel oogpunt der godsdienstige
belangen, niet vergeten dat de lanistaal een gewijd vat is, inhoudende het geloof, de overleveringen, de zeden, het genie van een
y olk, gelijk de gouien kelk, door de hand des priesters opgeheven,
het bloed van Jezus-Christus bevat? .
« Geven NA ij toe dat wij, op dit punt, de slachtoffers zijn
geweest eener overdrevene terugwerking tegen de plagerijen van
het Nederlandsch beheer; dat wij de strat dragen der leemten,
met vooibedachtheid in onze opvoeding gelaten ; dat wij medegesleept zijn geworden door eenen stroom;tegen welken het niet
van ons at hing, te worstelen
« Zonder bier een historisch en terugziend requisitoriurn te
willen maken, zonder elks aandeel in de verantwoordelijkheid te
willen bepalen, stel ik vast dat wij tegenover eenen slechten toestand staan en dat onze eeiste plicht is, er verbetering aan toe
te brengen, willen wij niet, tot het einde toe, er de ongemakken
en gevaren van ondervinden.
« De Vlaamsche zoak, al te lang behandeld tils eene beweging van zuiver taal- en letterkundige, liefhebberij, raakt, onder
dat oogpunt beschouwd, langs alle kanten aan de verhevenste
godsdienstige, vadeilandsche en maatschappelijke belangen. 't Ware
eene izieuwe, onherstclbare font begaan, indien wij niet, fonder
urtstel, dachten aan de noodige herstellingen; aan den verloren,
tijd, dien wij moeten inwinnen ; aan de inannelzjke beslurten, die
moeten genomen worden, willen wij niet machteloos, ontwapend
en verdoold staan voor den opkomenien stroom en de naderende
gevaren. Ile neem Iva aan, dat livid den sleutel van den toestand
hebben, rnaar, in Vlaanderen ten minste, is de Vlaamsche taal
er het slot van... »
Geen \f'laming, of hij zou deze regelen bereids onderteekenen,
zonder het minste voorbehoud — althans wat de aanbeveling voor een
beter taalonderwijs betreft... Het was een woord van gezond verstand,
van heldeiziendheid in eenen nieuwen toestand, van ridderlijken cooed
om de dwaling of te zweren en de nog onbekeerden op de goede baan
te brengen. Deze iegelen uit het bedoelde vlugschrift vergelijkende
met het dagbladartikel, door dezelfde pen geschreven, dachten wij dat
er in zekere kringen waarlijk een heilzame terugkeer beraamd, een,
kloekmoedig besluit genomen was. WO konden, bij zulke onbewimpelde, edele taal van een wits en ervaren man onmogelijk
gelooven, dat zij zou geklonken hebben om den Vlamingen tot
een nieuw slaapmiddeltje te zijn, na de honderden, welke in onzen
zestigjarigen taaloorlog uit koninklnke, en andere doorluchtige
monden, onze ongelukkige landgenooten eenen dag en een stub
gepaaid hadden,
Onze begoocheling duurde niet lang.
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Enkele weken nadat Ridder Ruzette en de Bien Public gesproken
hadden, vierde men in de vrije onderwijsgestichten van Vlaanderen het
jaarlijksch schoolfeest. Noch bij de Paters jezuieten, noch in de middelbare scholen, door wereldlijke Priesters bestuurd, bijna nergens was
ken enkel woord in de volkstaal te hooren. De oude minachting, voor
deze, was geen zierke verminderd. Tooneelstukjes en liederen, voorgedragen v66r een groot getal uitgenoodigde, onder welke vele enkel
Vlaamsch kennende waders en moeders, de uitroeping der belooningen
— alles was tot Meet der Eer en Glolie van het lieve Fransch !
Sedert hadden wij goed geduld te nemen, uit te zien naar rechts
en links, van waar verbetering moet komen — het eenigste, wat
ons nog van de lippen kon, was : Anne, ma sceur Anne, ne
Pois-tu rien venir 7
Er kwam niets.
De monden, die het recht en den plicht hebben te spreken,
blijven gesloten. Spreekt men de Overheden aan, vertoont men
hun de onredelijkheid, ja, de onrechtvaardigheid hunner handelwijze,
zij antwoorden met eene reeks drogredenen, die sedert jaren
door het gezond verstand weerlegd zijn. Op den duur beginnen
de Vlamingen te gelooven dat men hen een groot beetje voor
den aap houdt, en, 't is waarlijk spijtig, de eerbied voor het
gezag wint daar niet bij ! De « leidende » stand gewaardigt zich
niet, nu evenmin als vroeger, bet Vlaamsch aan te leeren; ja,
verre van dien vaderlandschen plicht te kwijten, verre van hunne
zonen bekwaam te makers om met het yolk om te gaan, het door een
goed woord en met goede daden te steunen, blijven vele rijken hunne
kinderen naar onderwijsgestichten zenden te Namen, te Doornik of te
Maredsous, ten einde toch zeker te zijn dat geen enkel flandricisme
de taal dier jonge heeren zal ontsieren. Ik ken er geen een, die
er voor zorgt, dat zijne kinderen eene beschaafde Nederlandsche
uitspraak eigen woi den ; ik dull het betwijfelen dat een leerling
onzer vrije scholen, al ware 't maar twee minuten, een gesprek
in het Nederlandsch zou durven aanhouden met eenen leerling
van de Koninklijke Athenea...
Dat, na een vijf- of tiental jaren, geen leerling onzer katholieke
onderwijsgestichten zal durven in concours treden met eenen leerling
der Staats- of gemeentescholen, dat alzoo de meeste openbai e
bedieningen in handen zullen komen van anti-katholieken en dat
de katholieke jeugd, die talent en cooed zou hebben om den
goeden kamp voort te strijden, zonder eenigen invloed blijven zal
op het volk — dit alles schijnt noch de geestelijke Overheid,
noch de leiders der behoudende gezindheid in 't minst te bekommeren. De jeugd moet worden opgeleid in de taal van VOLTAIRE
en ZOLA, in de taal van Le Petit Parisien en van Figaro, in
de taal der afschuweliike schouwspelen van Fontenelle, te Gent,
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-waar een deel van den Gentschen adel een abotinement heeft.
,Spreek die heeren en die jufvrouwen toch nooit van de Viaamsche
voorstellingen bij Van den Kieboom, waar de wetten der eer en der
,zedelijkheid streng in acht genomen worden. Foei, dat gemeene
Vlaamsch I
Den 13 Februari 1894, zeven maanden nadat Ridder Ruzette en
.de Bien public zoo'n goed woord hadden gezeid, ervaarden wij
nog eens de gegrondheid van onze volksspreuk : Klappen Tijn
geen oorden. Onze wakkere Coremans zulien wij, met het
uitgebreide stemrecht, welhaast een dozijn van zijn soort in de
Kamer hebben? onze wakkere Coremans had eene wijziging
aan de in behandeling zijnde kieswet voorgesteld, waarbij vereischt
werd dat het bewijsschrift van geeindigde middelbare studien,
gevorderd voor het bekomen der twee bijzondere stemmen (bekwaamheid), in de kiezing, de bijwoning zou vermelden van minstens
twee Vlaamsche leergangen.
Was deze vraag onbillijk?
Geen ernstig man zal « ja » antwoorden. Immers wanneer de
-wetgeving voordeelen toekent aan vie ook, heeft zij het recht de '
voorwaarden te bepalen, aan Welke net bekomen dier voorwaarden
.ondergeschikt zijn; zij heeft volkomen recht te zeggen : « het
diploom moet vermelden dat deze of gene tak van kundigheden in
deze of gene taal moet onderwezen, of dat anders geen bekwaamheidsdiploom zal gegeven worden. »
De heer Minister van Binnenlandsche zaken en Openbaar
Onderwijs verzette zich tegen het « buitengewone », « overdreN oorst el . Zijne redenen? Het was
vene », « onaanneembare
onwettig » en « ongrondwettelijk » en bovendien... de heer
.Cot ernans vroeg « eene wet te maken voor de toekomende eeuw »...
Schertste de heer Minister?
Hoe verre is de XX e eeuw nog van ons? Was het, vanwege
Jen heer Coremans, niet een blijk van gematigdheid en wijsheid,
te vragen, dat men de vrije scholen tijd zou gunnen om hun
pi ()gramma te wijzigen in den zin van het wetsvoorstel en alzoo
langzamerhand, zonder stoot, hunne leerlingen volgens het nieuw
programma op te leiden?
Wij laten het schimpwoord des heeren Scoumanne : « flamendiant », in de jaren '6o door den Journal de Gand, meenen
ij, eerst geliukt, en nu den heer Coremans naar het hoofd
geslingerd, onverlet; wij houden ook niet stil bij de opmerking
des vertegenwoordigers van Gent, den beer de Smet de Naeyer
,« \ a t de heir Coremans zou doen met de Waalsche ouders, wonende
in het Viaamsche land », waarop deze laatste zeer gevat antwoordde :
wat de beer de Smet de Naeyer doet met de in het Walenland gevestigde Vlaamsche familien »;
i j wijzen enkel op de
No%
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stemming over het voorstel des heeren Coremans, welke nogmaals
het bewijs leverde dat de 'Vldamsche gewesten door te weinig
rechtzinnige Vlamingen vertegenwoordigd _zijn.
Stemden o. a tegen : de heeren Buis (« Vlaamschgeztride »burgemeester van Brussel), de Bruyn (Dendetmonde), de Hemptinne
en Herry iGent), Huysmans (Brussel), Schollaert (Davids-Fonds,
Loven), Struy e (Iepet), van den Peereboom (Korttijk), de Lantsheere (Diksmuide).
Onthielden zich : de heeren de Kerchove de Dentergheni
(Willems-Fonds), de Sniet to Naeyer, Eeman en Ligy (Gent).
Stemden voor : de heeren Collaert, Coremans, de Broqueville,
de Corswarem, de Kepper, Delbeke, de Malander, de Rarnaix, de
Saddeleer, de Trooz, de Winfet, Heuvelmans, Hollevoet, Janssens, Koch, Lefebvre, Le Poutre, Liebaert, Meeus, Meyers,
Raemdonck, Raepsaet, Reynaert, Riehald, Ronse, Rosseeidw, Schaetzen, Tack, Ullens, Van Cieemputte, van den Bemden, van den Steen,
van Naemen, van Wambeke, Verwilghen, A. Visart de Bocarme,
D. Warnant, Woeste, Beeckman, Begerem en Biart.
Vettegerm oordigers, door Vlamingen naar de Kamer gezonden,
stemden tegezz— andere, Waalsche gewesten vertegenvvoordigende,
stemden ter gunste van het recht der Vlaminen.
Het is met zonder belang, de redenen te doen kennen, welke
den heer de Smet de l'slaeyer genoopt hebben zich bij de stemming,
te onthouden. Ziehier de door het achtbare lid voorgebrachte verschooning :
« Le projet de loi que nous discutons ne concerne que le
regime electoral ; it est absolument etranger a l'organisation de
l'enseignement. Le porteur de certificat est-il presume posseder la
culture intellectuelle, le degre de savoir requis par l'article 47 pour'
Pattribution des deux votes supplementaires? Cest la seule question
que nous ayons a resoudie, et elle ne se rattache en nen a l'emploi
du francais ou du flamand comme langue vehieulaire ».
Ootmoedig beken ik, deze tedeneering niet te begrijpen. Wanneer zou, volgens den beer de Smet de Naeyer, de beer Coremanszijn voorstel hebben moeten doen? Bij de bespreking over het
onderwijs? Saar zou de beer de Smet de Naeyer dan niet bet
recht gehad te hebben te zeggen « \Vij behandelen nu de quaestie
van het onderwijs, en niet het kiesstelsel? » — Het voorstel des
heeren Coremans, in rechtstreeksch verband zijnde met het to behandeling zijnde kiesvraagstuk, kon onmogelijk bij een ander worden
voorgebracht. De onthouding der heeren de Scriet de Naeyer, Ligy
en Eeman is dus op geenerwijze te verschoonen.
En wat de heeren de Hemptinne en Berry betreft, die tegenstemden ik voel mij geneigd deze kleine vraag te stellen
zou liunne eer als katholiek en als Vlaming — in welke dubbele
hoedanigheid zij near Brussel werden gezonden -- het minst
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gekrenkt geweest zijn door eene stemming, gelijk deze hunner
collegas, de heeren Begerem en van Cleemputte?
Niet zonder belang is het, te weten hoe de Bien public den
uitslag dezer betreurlijke stemming beoordeelde. Ziehier :
« Une discussion assez vive s'est elevee sur un sous-amendement de M. Coremans qui voulait forcer les colleges et etablissements libres, situes en pays flamand, a attester sur leurs certificats
l'observation de la loi sur l'enseignement de la langue flamande,
obligatoire pour les etablissements officiels.
« Tout en attachant une legitime importance a l'enseignement
du flamand dans les colleges lzbres, it nous est impossible d'admettte cette ingerence detournee de la loi dans leur regime interieur. Principzis obsta : nous devons nous opposer au moindre
empietement sur le domaine de la liberte d'enseignernent, La
Chambre a rejete Famendement de M. Coremins, peut-titre pour
d'autres motifs, mais le resultat est bon. Il n'implique aucun
amoindrissement des droits de la langue flamande et il laisse
intacts les droits de la liberte. »
Toen ik deze regelen in den Bien public herlas — ik stet :
herlas, daar ik na de eerste lezing meende gedroomd te hebben —
kwam mij het schrijven van hetzelfde blad, gedagteekerhi 23 Jul' 1893,
en dat mij eenige stonden gelukkig had gernaakt, voor din geest.
Eilaas 1 wat is de mensch een veranderlijk schepsel, en hoe vaak
worden de beste inzichten en denkbeelden door nietsdeugende
verdrongen !
Den 23 Juli 1893 vraagt de Bien public « zinc reforme serzeuse
dans l'enseignement moyen », ter gunste van het Vlaamsch ; korts
nadien herneemt hij dit thema, op krachtdadige wijze, in boven-

gemeld vlugschrift — en in Februari 1894 bestrijdt hij een voorstel,
dat strekken moet om de gewenschte, de _zoo noodige « reforme
serieuse » tot stand te brengen ..
Politiek kan zulke houding mogelijk zijn : daar weet ik niets
van; maar dat zij onvaderlandsch, onreehtvaardig, onverstandig en
onbegrijpelijk is — dat weet ik wel!
De Bien public « attache une legitime importance a l'enseignement du flamand dans les colleges fibres » — schrijft hij. Maar
is dat oprecht? Als wij u, Bien public, in de gelegenheid stellen
ons een bewijs te leveren van uwe liefde voor taal en yolk —
neemt gij toevlucht tot twintigmaal weerlegden onzin om ons te
helpen vernederen en recht te weigeren. Voeg toch eens de daad
bij het woord? Herinner u toch eens dat de Vlamingen meer dan
eene halve eeuw hebben moeten leven met betuigingen van « haute
sollicitude pour la belle langue flamande », terwijI alle bedenkelijke middelen bleven aangewend om den voortgang der taal te
beletten.
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Wilt gij waarlijk, in alle oprechtheid, dat het Vlaamsch op
behoorlijke manier in de katholieke onderwijsgestichten onderwezen worde welnu, dring met de Vlamingen aan bij de hooge
Geestelijkheid, bij de Rev. Peres Jesuites en bij de Chers Freres
om een einde te doen stellen aan eenen toestand, dien het Vlaamsche
yolk vermaledijdt. Geen « woorden » meer wij hebben er genoeg
gehoord. Geen onvruchtbare toejuichingen meer als een redenaar,
op plechtige vergaderingen, spreekt van « vaderland en moedertaal » : — wij ondervonden, sedert het Congres van Mechelen, wat
er van komt. . Het uitbundigst applaus, gelijk b. v. dat, waar
de welsprekcnde pleitrede van D r H. Claeys, op gezegd Congres,
mede bejegend werd, helpt de Vlaamsche nEtie Been duimlengte
vooruit. Daden, daden ! Wie het Joel wil, moet de middelen willen.
« Le resultat est bon » schreef de Bien public : 't is goed,
dat het voorstel van Coremans verworpen wierd... Breng dit eens
overeen met het schrijven van 23 Juli 1893...
« Il n'zmplique aucun amoindrissement des droits de la langue
fiamande ». Natuurlijk I het recht des y olks blijft geheel... onerkend,
en kan 't zoo blijven tot in der eeuwigheid?
Ziedaar wat men ons, na 6o jaren strijd, na zoo vele plechtig afgelegde verklaringen van volkomene Vlaamschgezindheid,
en na zoo vela beloften van medehulp, durft toe te roepen...
Komt nu de evenredige vertegenwoordiging, dat oppermachtig
water op den molen onzer vijanden, en de taalstrijd in de Kamer
is ten einde. Het Vlaarns:he y olk is verloren, totaal verloren, of
't moet opstaan als een man, en zijne vertegenwoordigers, door
een gebiedend mandaat, dwingen, den dommen, wraakroependen,
Godtergenden strijd te staken ter gunstt van onrecht en verdrukking.
Zal het eenmaal zO6 verre komen?
Ja, ongetwijfeld jai
Hoe machtig en behendig ook de vijanden en de valsche
vrienden zijn, tegen welke wij in 't wapen staan, de Vlaamsche
zaai . is te rechtvaardig, dan dat zij zou kunnen ten gronde geraken.
Al wat rechtvaardig is, komt op den duur boven; wij hebben
hiervan het onwederroepelijk bewijs in de geschiedenis van ons
yolk, dat, hoewel met tranen en bloed, en met den nasleep van
onnoemlijke ellende, in eeuwenlangen kamp, tegen ongelijk stet ker
krachten dan degene welke wij heden bestrijden, zijne zeltstandigheid en vriiheid, het voile gebruik zijner taal toch eens heeft
veroverd.
De algemeene kiezingen zijn nakend : de Vlamingen zullen
zich niet meer laten paaien met woorden : zij staan nu tegenover de
fransquillons, van alle kleur en van alien stand, als een overmachtig leger tegen een troepje zonder de minste beduidenis !
Overigens, wij staan niet alleen : wij steunen op eene macht
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waartegen geene andere bestand is, voor welke iedere andere,
vroeg of laat, gedwee de vlag moet strijken. De taal is een
geschenk van God, en wee degenen, die het niet eerbiedigen!
FREDERIK OETKER herinnerde in 1857 met waarheid : « Gerechtigheid verheft een yolk, doch de zonde is des menschen ondergang. »
En hij voegde gepast erbij : « Het is eene zonde tegen God en de
natuur, bij een Yolk de stamtaal te beperken en hem die te
ontnemen. »
Er zullen er mogelijk nog komen — gelijk men er vroeger
aan 't werk zag — die in . 't persoonlijk belang van enkelen, door
min of meer fijngesponnen listen, zullen pogen een valsch spoor
aan te wijzen, om de weinig ervarene, weinig klaarziende menigte
te misleiden, en alzoo den vooruitgang ietwat te belemmeren,
voor een oogenblik tegen te houden — maar deze zullen niet de
overwinnaars zijn. De taal — de geest, het genie van een yolk —
kan men niet wettelijk afschaffen, niet verachtelijk doodzwijgen, niet
boosaardig uit zijn hart rukken — van jaar tot jaar zal men er
meer mede te rekenen hebben!
Intusschen — wat gewordt er van des heeren Coremans' voorstel? Zal een Vlaming het hervoorbrengen in den Senaat — of
beschouwt men het, voor een tijdje, als eene dier exagerations
flamingantes, eene uitdrukking welke vroeger zoo vaak in den
mond en in de pen lag van onze tegenstrevers wanneer wij recht
vorderden, maar welke opeens, als bij den wenk ee' er Toovergodin, in weTenlijke grieven en billijke klachten .veranderde, wanneer meetings, vlugschriften en plakkaten de rust eeniger staatsmannen, de zekerheid van dezer herkiezing, in gevaar stelden? ..
Met koortsig ongeduld staan de Vlamingen op wacht.
FR. DE POTTER.

WENKEN EN VRAGEN.
Geen grijs Haar meer !
Alle vijf voet komt ge het tegen :
A Geen grijs haar meer ! » Oveial, alle niems s- en aankondigingsbladen zeggen het in dikke, vette letters aan alle lezeis,... en terwijI
ze dit de wijde wereld insturen, helpen zij om iedereen pus Naar
doen te krijgen.
Ha, ge lacht er mee?
Ik niet; het is heel ernstig... Pak een
gazet... lees... : Er is iets gebeurd... » Op een gegeven oogenblik viel
hid van het dak »...
« Op een gegeven oogenblik biak het ijs en... »
« Op een gegeven oogenblik gingen de peerden op hol... »
Hewel, zoudt ge er geene grijze haren, ja zelfs, geene horens van
krijgen ? ziet ge daar het allerheidenst Fatum », of « noodlot »,
niet weer? Of veronderstelt ge dat er iemand, of eerie onbekende en
ongeziene knecht met het uurwerk in de hand, het teeken geeft op
juist dat oogenblik om dat ongeluk doen te gebeuien ? Belachelijk,
en kretelijk is bet... en de bladen die zoo schi ijven, welken naam zij
ook hebben, zijn fel tegen ons taaleigen, tegen het gezond oordeel en
tegen onze kristelijke gevoelens...
Ge zult me misscluen opwerpen : vele bladen schiijven ‹, op zeker
oogenblik h. — Hewel is dat eene wettiging? — Op zeker oogenblik ben ik geboren ; op zeker oogenblik kwam het gedacht in mij
op tegen dit niisbruik te schrijven; op zeker oogenblik narn ik de
pen er voor in hand, en op zeker oogenblik zult ge dit lezen...
Waarom niet : « Op eens, plots, plotselings, onvoorziens, al met eens,
eensklaps »? — Al wat er geheutt, al wat er gedaan wordt, heeft
zijn oogenblik van begin... maar nergens of nooit heb ik een ongeluk op een gegeven oogenblik weien voorvallen... want dan is het
geen ongeluk, maar een misdrij f of slechte daad... en dikwijls nog om
een gegeven oogenblik te .41,, is er een wel voorziene en uitgerekende
aanslag noodig
zou het niet?
Drogenbosch.
JOZEF TRUYTS.
Zel (drempel), van het fr. seuil », schrijft J. M. SWENNEN, op
bladz. 161. Is . dit wel waar? Ik meen dat het andersom is, dat bet
Fransche wo.r)rd seuil komt van het Limburgsche zel, Vlaamsch zulle
of zille, Friesch sille, Engelsch sill, Angelsassisch sy lle, Nedersassisch
of Platduitsch Hoogduitsch schwelle. Zoo is dan seuil een van die
duizend woorden die uit bet oorspronkelijke Germaansch (Frankisch),
in de hedendaagsche Boeren-Latijnsche mengelsprake van Frankrijk
zijn overgebleven.
Haarlem.
J. AV.
Ridder of meersman is te Aalst in gebtuik in de opvattingen
door den beer J. VAN LANDSCHOOT in de Febr.-afl. aangeduid; dus
met toepassing op het spel en ook van eene geneeskundige operatie.
Ridder of sneers wordt daar niet gezegd, evenmin als redder of niz.
De oorspronkelijke uitdrukking is door genoemden beer en door
P. GUIDO GEZELLE (Belfort, '94, 2, 162) volkomen toegelicht.
Te Aalst zegt men in dezen zin ook nog boschman zmn van
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personen of van maatschappijen, die meedongen in een prijskamp met
-den boog en natuurlijk Diets schoten; de uitdrukking wordt niet bij
andere spelen gebruikt. Zou er nu verband bestaan tusschen Ridder
of meersman en bet Aalstersche boschrnan op zichzelf, hijv. zoo, dat
in de eerste uitdrukking meersman tom het niet weer verstaan werd.
,(hetgeen te Aalst bet geval is) opgevat werd als nzecrschinan, man
van den nzeersch, hetgeen de spelling van de eigennamen De llfeerschman, De Illeirschinan laat vermoeden, waarna Ridder of nzeerschman
lion vervangen worden door ridder of boschinan, om ten slotte oorsprong te geven aan boschnzan op zichzelf? Wat er van zij, ridder
,of boschnzan wordt te Aalst nzet gehruikt. WoIcit het ergens gebruikt?
Naar wordt boschin7n in dezen zin nog gebruikt ? Welken oorsprong
heeft het woord als mijne gissing geen grond heeft?
H. MEER T.
« Met geluk en geestdrift sluit ik mij er bij aan, voor avec
,bonlieur. Dit riekt naar Fransche overdrijving : ware het niet beter,
,eenvoudiger en Vlaamscher te zeggen met genoeg-en?
Antwerpen.
V.
Estaminet, volgens Veicouillie in zijn Etymologisch Woordenboek,
onstond wellicht onder het Spaansch beheer, door invloed van Spaansch
estanziento vergadering, van een Vlaamsche affeiding van stain in
dezelfde beteekenis als in Hoogduitsch stamingast, stammtzsclz; vergel.
hut.
Italiaansch stanzber4;a
Nu eenige voorbeelden van liefhebbers-ety Tiologie. In menige
onzer dagbladen las men dezer dagen, dat staminet van bet Vlaamsche
sta komt of van stain of van siameren omdat maar al te
dikwijls de tong ijzer slaat van die welke te veel in die plaatsen
verkeeren.

De beer G. J. Boekenoogen, litt. docts. te Leiden, wenschende
Rymen en Sprookjes te verzamelen, verzoekt alle belangstellenden hem
mededeeling te zenden van wiegeliedjes en kinderdeuntjes, van ki
met de daarbij behoorende versjes, van rijmpjes hij het
schommelen (touteren) en wippen, van de verschillende mameren van
knikkeren, tollen, krij gertje spelen, enz. met de plaatseluke benamingen daarvan, van scheldrijmen op plaatsen en personen, raadsels en
leugemijinen, versjes op dieren en spelletjes met planten. Hoe verklaart men dierengeluiden? Welke Sinter-Maarten- en thiekoningenliedjes kent men ? Welke gebruiken heeft men orntrent Pinksteren?
Wie kent bezweringsformulielen? Wat zingt men bij het heien. het
weven, het karnen, het spinners ? En wie deelt een en ander mede
over gebruiken bij het inhalen van den oogst, bij bet maaien en
dorschen van het koren, hij bet binnenbrengen van het laatste voer
hooi, enz.? Eindelijk hooch de verzamelaar zich ook aanbevolen voor
5prookjes en sprookhistories.

MOEDERWEELDE.

ET zonlicht schijnt door 't open venster.

Een hemelkijn is 't kleine huis ;
De wand verlicht door gouden glansen,
De vloer bebloemd met zilvergruis !
En waar de gulp der milde stralen
Zoo warm en hel to zamen stroomt,
Staat juist een klein, klein houten wiegje
Waatin een kindje slaapt en droomt...
Wat aanblik ! Wangjes warm aan 't blozen;
Gesloten oogjes, rustig schoon,
Ontplooiend zacht hun wimperweelde;
Om 't hoofdje ripe harenkroon !
Hoe lost dat eel en geestig hoofdje
Zich uit op 't sneeuw der donzen yacht!'
Lief, engelke, 't azuur ontvlogen,
Zeg, hoort gij tot des Heeren wacht?
Zeg, weet gij, wen gij daar gelegen,
Het schoonste zijt wat de aarde kent?
Rein hartekijn, dat door het wezen
Der onschuld milde stralen zendt!
Dat alles ziet de jonge moeder
Bij 't wiegje, waar zij naaiend zit,
En 't doet haar oog van vreugde stralen,
En wekt haar op in ieder lid.
Dat alles ziet zij elken morgen
Dat is haar weelde en zoetst genot;
Haar kindje bij het werk aanschouwen
Dat schenkt haar moed in 't harde lot.
Zij vraagt geen goud of diamanten,
Geen vaak besmeurden vreugdeglans;
Haar kind, haar bloed. haar ziel, haar leven
Verkiest zij voor haar schoonsten limns!
Daar schiet het wichtje uit zijne droomen;
't Is bang en ziet verdwaasd in 't rond...
Geen nood! de moeder juicht en schatert;
De kleine lacht, zij zoent zijn' mond!

Aalst.

P. SCRUILENBER -
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
De Rol van het Booze Beginsel op het Middeleeuwsch
Tooneel, door ERNEST SOENS. Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde. Gent, A. Suffer, 1893. Prijs fr. 1,50.
De verhandeling van den beer Soens is een verdienstelijk werk.
Haar schrijver heeft volkomen recht op al onzen lof, om de ernstige
wijze waarop hij zijne taak heeft opgevat. Benevens eene gansch
bijzondere studie van ons eigen Middeleeuwsch Tooneel verschaft hij
ons bijna op elke bladzijde welkome inlichtingen over bet Middeleeuwsch
Tooneel in Frank/ ijk, in Duitschland, in Engeland. tot zelfs in Spanje
en in Italie. En de betrekkelijke schaarschheid aan Nederlandsche
werken over' het Tooneel der Middeleeuwen is eene reden te meer om
met blijdschap bet zijne te onthalen.
De taak was niet gemakkclijk op 'mar eigen ; zij was bovendien
veelomvattend, al te N eel o m va t ten d. Zelfs na al de moeite welke de
schrijver zich getroost heeft behoorde het tot de onmogelijkc dingen
een opstel te level en dat bet vraagstuk langs al zijne zijden en op even
voldoende wijze zou oplossen. A 'Impossible nul n'est tern.
De schrijver is er vooral op uit het didaktisch karakter van de
rol der duivelen op het Tooneel der Middeleeuwen, — zoowel in de
ernstige als in de kluchtige stukken --, goed in bet licht te stellen.
Hij toont aan, steeds door voorbeelden en aanhalingen, welke de
algemeene kenmerken van die rol zijn, en welke de bijzondere. De
ernstige bijbelsche spelen hebben voor doel den duivel te doen haten ;
de kluchtige tooneelen of spelen, hem te doen verachten. Stichting
der menigte houdt de tooneeldichter immer in het oog : « Het algemeene kenmerk van (des duivels) bovenmenschelijk streven is zijn
onverzadelijke dorst naar het verderf der zielen; hij sticht het rijk
van het kwade naast het rijk van het goede en wil zijden troon verheffen nevens dien van den Heiland. Hij heerscht als een dwingeland
over zijn grondgebied, doch neemt alle vormen aan, deinst voor geene
ondernemingen achteruit om zijne heerschappij te versterken : beurtelings wreedaardig, hoogmoedig en pijdig, vleiend, laag en lafhertig,
treedt hij altijd voor de toeschouwers op als een hatelijk wezen. Daar
hij uit natuur het kwaad verpersoonlijkt, geeft zijne rol een spoorslag
tot het goede.
Als bijzondere kenmerken van Satan's rol hebben wij laten gelden
de gemeenzame onderhandelingen en het verbond tusschen hem en
sommige ongelukkigen gesloten om deze, ten prijze van een handvol
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goud of bij middel eener lage kuiperij, met lief en ziel aan zijnen
persoon vast te knellen. Het is als eene menschwording des duivels,
eene uiterste poging tegen het rijk van ChristuR, waarvan het Booze
Beginsel de onverzoenlijke vijand geweest is in de gansche geschiedenis
der menschheid.
In beide rotten van spelen, algemeen en bijzonder gekenmerkte,
hebben wij, als tusschenpoozen of blijspelen, tooneelen aangetroffen
waar de duivel niet zoozeer met haat, als wel met spot beladen werd.
Hier was de rol meer kunstmatig opgevat en diende zij alleen tot
middel om een verder doel te bereiken. »
Aldus, in het slot, op bl. 142 en 143.
In het algemeen bereikt de schrijver het doel dat hij zich voorstelde. Hij be Ar ijst wat hij bewijzen wilde. En na het lezen van zijne
verhandeling gevoelt men weinig lust om in haar geheel de uitkomsten
van zijn onderzoek niet bij te treden.
Hij zelf echter, op verscheidene plaatsen, vestigt er onrechtstreeks
het vraagstuk niet
onze aandacht op dat zijn boek al de zijden
beschouwt, dat misschien de belangrijkste zijne slechts terloops nu en
dan er wordt aangeraakt wij bedoelen de uiteenzetting van de historische
ontwikkeling, eeuw voor eeuw, van de rol des duivels op het tooneel.
Wij willen trachten duidelijker te zijn : ons scbijnt bet dat de verhandeling welke voor ons ligt enkel eene inleiding is, eene voorbereiding (hoe verdienstelijk overigens ook) tot de behandeling van het
vraagstuk hoe men uit de rol, welke de duivel op het Middeleeuwsch
tooneel vervulde, al of niet van eeuw tot eeuw ban nagaan welke de
voorstelling van den duivel bij bet yolk was, welk beeld het zich
van den duivel vo . mde. De stelling, bl.
Men zal de hoofdrol
van den duivel op het Middeleeuwsch tooneel kunnen opmaken uit
de plaats, die hij in geschiedenis van bet Christen_lom bekleedt » moet
toch, dunkt ons, in dezen zin begrepen worden : << de rol van den duiv.1
weerkaatst het beeld dat zich het yolk van den duivel vormde. » Vooral
waar de duivel eene boertige rol vervult, is het van belang dit onderscheid in acht te nemen.
Op taal en stijl zouden, wij hier en daar wel iets of te dingen hebben.
Wij willen echter, dm te sluiten, hierop vooral den nadruk leggen
dat het werk ernstige hoedanigheden bezit, dat het een eersteling is
die belooft voor de toekomst, een eersteling waaruit men den schrijver
leert achten als iemand met werklust en aanleg. Wij wenschen dat
hij, zoo degehjk daartoe voorbereid, zijne studien over het onderwerp
waarvan hij eene zoo grondige kennis heeft opgedaan met rjver voortzette, zoodat wij weldra opnieuw het genoegen heThen hem andermaal onze hartelijkste gelukwenschen aan te bieden.
Nan

12

Gent.

:

<<

S.

Een West-Vlaamsch Apostel. De Eerwaarde Pat( r Lievens.

Missionaris in den Chota-Nagpoie (West-Bengalen), t 7 Nov. 1893.
Op deze brochure, verschenen bij den heer H. Van der Schelden,
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te Gent, en oveigedrukt uit het maandschrift c De Bode van het
H. Hart van Jezus », willen wij de aandacht roepen van alle katholieke Vlamingen die de grootmoedigheid van den Apostel en de hooge
daden van een landgenoot weten te schatten. Het boekje dat ongeveer
16 bladzijden bevat is eene zeer aangename lezing en de gedachtenis
van den onlangs ontslapen zendeling alleszins waaidig. Het edelmoedig karakter van den Vlaamschen priester, zijne standvastigheid te
midden van de meest verscheidene moeilijkbeden, de ontbetingen die
hij in het verre Indie bad te doorstaan door den onbekenden schrijver
van bet werkje in hun voile Licht gesteld bewijzen dat het geslacht der
Apostelen, waarop de katholieke Kerk met recht fier mag gaan, in
onze Vlaamsche gewesten nog niet is uitgestorven. Den West-Viamingen bijzonder zal het een waar genot zijn kennis te maken met
een man die met eigen hand miner dan 25,00o heidenen doopte en
geheel den uitgestiekten Chota . Nagpore %ielmaal zoo groot als ons
Belgie, had de dood niet zoo vroeg een einde gesteld aan zijne werkzaamheid, voor Christus en ons beilig geloof zou veroverd hebben.
Ons dunkens is dit werkje geroepen om een grooten bijval te genieten
in bet Vlaamsche land; den kinderen onzer scholen en patronagien
zal de4e korte en boeiende levensschets van een Vlaamschen held zeer
aangenaam zijn. Hij die het werkje onder ons Vlaamsch yolk zou
verspreiden zou mijns achtens een goed werk verrichten. De geringe
prijs van de brochure, fr., o.io maakt dit overigens zeer gemakkelijk.
Leuven.
J. F.

Prins Boudewijn. In Memoriam (23 Januari 1891), door' J. P.
S. J.
De « Bode van bet H. Hart » gaf ons in zijne laatste afleveringen een heel belangrijk versje te lezen. Belangrijk voor al .wie
gedenkt hoe groot een verlies Beigie teed bij het afsterven van zijn
welbeminden kroonprins, Boudewijn. Belangrijk ook voor al wie den
jongen vorst gekend en bemind hebben. Het zal dus niemand verwonderen dat wij dit nederig stukje . op den voorgrond schuiven, dat
• wij het den katholieken Vlaming aanbevelen. Het is immers niet
zonder verdiensten. In keurige en kleurige verzen schetst ons de
dichter de deugden van den te vroeg gestorven kroonprins. De zuiverheid van Boudewijn's rein geweten; de heldhaftige moed van zijn
onverschiokken hart; de teedere doch mannelijke godsvrucht van zijne
godminnende ziel; de liefde en de gehechtheid van den jeugdigen vorst
voor bet ondeidrukte Vlaamsch; de hoop die alle Vlamingen koesterden wanneer zij zagen hoe zeer bet koningskind hunne taal ter harte
nam : al die gedachten worden in het eerste deel ontwikkeld. Doch :
VAN KASTEREN

« Spinrag is de hoop der garde »
en weldra worden al deze lachende vooruitzichten uiteengeslingerd door
de ' wreede hand van den onverbiddelgken dood. En de droeve maar
weerklinkt over de stille, rustige velden van bet diep beproefde Belgie.
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Edoch de dood, die voor een ieder een vijand is en een wreedaard,
is voor den Christen
een afgebeden
Redder uit des levens lijden.
Die troostende gedachte sluit het dichtje. — Dit vers, waar wij
in kort3 woorden den inhoud van gegeven hebben, is geschreven in
den trant Van Weber's Dreizehnlinden : het is dezelfde versmaat en
bijna dezelfde aanvang :
Weet gij wat in park en tuinen
Fluistrend bloem aan bloem verhaalde,
Als de kroonprins lentelustig
Door het groen der dreven dwaalde?
Liefelijk en aangenaam zijn de verzen van den Noord-Nederland
schen dichter. J. P. van Kasteren is irnmer:, een Noord-Nederlander.
En dit felt bewijst ons hoe zeer prins Boudewijn geacht en bemind
was zelfs van onze naburen.
Ik spoor alle Vlamingen aan dit gedichtje te lezen : het zal hun
genot en genoegen verschaffen.
En mag ik nu sluiten zonder den « Bode van het H. Hart » te
bedanken voor het juweeltje dat hij ons heeft aangeboden ? Zeker niet.
Ik zou evenwel begeeren nog dikwijls zulke lieve stukies te vinden
in het maandschrift van het H. Hart, en ik ben verzekeid dat het
al meer en meer bijval zou genieten onder het Vlaamsche katholieke yolk
Leuven, 3 Februari 1894 .
J. M.
De ambachten of neringen in vroegeren tijd, door FRANS
DE POTTER. Ovetdruk uit het Jaarboek van het Davidsfonds 1894.
Prijs fr. o,6o.
Hetgeen de heer Kutth gedaan heeft voor het Fransch gedeelte
van het land, de beer de Potter levert het voor het Vlaamsch gedeelte,
namelijk eene studie over onze oude gilden, ambachten en neringen.
De geleerde schrijver, uitgerust gelijk hij is met zijne orn.
vangrijke geschiedkundige kennissen, is juist de man om naar
behooren de monographie te schrijven dier vakvereenigingen van
vroeger. Ook hangt hij er ons een tafereel van voor, volledig, nauwkeurig en uiterst wetenswaardig. Hij duidt de voorwaarden aan van
het werk, het getal werkuren, het daglooc, het aanleeren van den
stiel, den arbeid der vrouwen en der hinders, het bestuur der gilde,
de bescherming van het werk, den onderstand gegeven in gevallen
van ziekten, ongeval of afgeleefdheid, het godsdienstig karakter der
vereeniging, het vieren van den zondag, enz. enz. Wij leeren er de
gilde kennen in hare kleinste bijzonderheden, kOrtom in geheel haar
zijn en wezen.
Nu dat iedereen van gilden en vakvereenigingen spreekt, zal
ongetwijfeld dat werkje bijzonder welkom zijn, want het zal voor
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velen in voile daglicht stellen hetgeen zij slechts half en onduidelijk
bespeurden in de halve duisternis der lang en ver vervlogen middeleeuwen.
Jaarboek van het Davidsfonds voor 1894. Dit jaarboek zal
met genoegen gelezen worden, immers er is veel verscheidenheid in
en elkeen zal er zijne gading in vinden, 't zij men voor de geschiedenis is, poezij, novellenliteratuur of huishoudkunde.
Zooals elk jaarboek begint dit met de standregelen en een overzicht der werkzaamheden; de algemeene toestand mag zeer gunstig
genoemd worden in opzicht van bedrijvigheid, finantien en ge:al leden.
De bijdragen zijn in het algemem zeer keurig en wij weten
waarlijk niet waarom zoovele medewerkers hunne gewrochten niet onderteekend hebben. Een niet onderteekend werk verliest altijd in de waardeering der lezers ; dat is ongetwijfeld onrechtvaardig, want men moet
het schoone smaken voor het schoone zelf, loch de wereld is zoo
gemaakt en is nog op het punt niet hare zienswijze hieromtrent te
wijzigen.
Taal- en Letterlievend .Genootschap Met Tijd en Vlijt. 4ist
der Leden en Verslag der Werkzaamheden van het schooljaar 1892-93,
door den heer advokaat H. Van de Vyvere. Leuven, bij Jozef Vanlinthout, 1893.
Wij zullen niet pogen in eenige regelen een beknopt verslag te
geven van het beknopt verslag over de \Verkzaamheden van Tijd
en Vlit gedurende het afgeloopen studiejaar. Dat en VIA
gesteund door de toewijding van de heeren hoogleeraren Willems,
Alberdingk Thijm en Sencie, steeds voortgaat met groeien en bloeien,
en met nieuwe studentengeslachten op te leiden in de hefde van hun
land en van hunne taal, bewijst op welsprekende wijze de reeks der
voordrachten, voorlezingen, besprekingen en feesten. Moge het wakkere
Genootschap voortgaan met bloeien en met bekwame, overtuigde Vlamingen in den schoot der Leuvensche Alma Mater aan te kweeken!'
Fransche Geleerdheid. — Wilt gij daar een staaltje van, lezer?
Wij, katholieken, wij dachten dat de H. Joannes Baptista em neef
was van Christus, de zoon van Elisabeth, nicht van de H. Maagd
Maria. Nu wij waren nog eens al mis. De H. Joannes was de oom
van 0. L. Heer, de eigene broeder van Maria. Zoo leert het ten
minste de grrrroote geschiedschrijver, -wijlen J. Michelet, een der afgoden
der hedendaagsche Fransche vrijdenkerij. Het staat te lezen in een leis beschrijving, welke de Revue des Dean-lliondes in hair voorlaatste
nummer (t e Februari 1894) als posthuum weak van bovengenoemden
schrijver overdrukt. Ziehier letterlijk den tekst. Sprekende van de Hoofdkerk van Freiburg in Brisgau, en van de schilderijen van Holbein
zegt hij : e Mais la merveille des merveilles, ce sont ses trois grands
volets : au premier, Marie par un chemin de rocheis, descend chez
SAINTE ANNE ; elle arrive, lui tend la main les yeux baissês, modeste.
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En het is gecn diukfout; want hij voegt er onmiddelijk na :
(< Elles sont TOUTES DEUX dans un kat de giossesse avancee, LA
PLUS AGEE DOUBLEMENT MERE; a son regard de douce intelligence,
on YOit QU' ELLE EST AUSSI LA MERE DE LA JEUNE MERE ... Les
enfants a naitre s'aiment dejA, vont au levant l'un de l'autre, car it y
a élan; mais Saint Jean, AU SEIN DE SAINTE ANNE se tient deja
plus bas que Jesus » (r).
Maar Michelet bedoelt misschien eenen anderen Jan als de Dooper?
Wij weten het niet; maar hetgeen wij weten, is dat Michelet een
felle Jan is, en dat, in de Redactie van de Revue die zulke dingen
laat drukken, er felle Jannen moeten zitten. Intusschen zijn en blijven
wij, katholieken, de Ignorantins.
J. B.
Katholieke Gids. Te lezen in de Februari-aflevering van den
Katholieken Gids (Haarlem, W. Kiippers), de bijdrage van Br. Florentius : Vlaamsche Letteren; wijlen Dr. Jan Reinier Snieders; Dr.
August Snieders; De Geyter, Daems, Pol de Mont, Pastoor Claeys,
G. Gezelle, Lode wijk De Coninck, Hilda Ram worden beurtFlings; in
een eerste artikel, zeer tieffend gekenschetst.
In het Tydschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde van Leiden
schreet Dr. G. Kalif, van bl. 45 tot 71 eene merkwaardige studie
over Vondel als vertaler.
Rozekens Eerste Communie, door ALFONS JANSSENS, is thans
in het D',-..itsch vertaald door Gustaf Prell en verschenen bij den
drukker Schwann te Dusseldorf. Deze gelegenheid te baat genomen
om het lief en hartelijk boekje nog eens aan het Vlaanisch publiek
aan te bevelen, inzonderheid voor geschenk aan Eerste Communicanten.
Het kost slechts fr. 0,50.
Onze Meesters. — Kollebloonen van Tinel en Pol de Mont
zijn dezer dagen te Frankfort uitgevoerd geweest; de meester hield
den bestuurstok. Francisczts is op het programma van den eersten
Rhenaamschen festival to Aken. Te Crefeld werd een conceit gegeven
uitsluitelijk bestaande uit -werken van Benoit.
Huldebetoogingen. — Zondag 25 Februari heeft men te Antwerpen De Beucker vereerd met zijn borstbeeld, uit erkentenis voor de
onschatbare diensten aan de Vlaamsche Beweging bewezen. Het beeld
gemaakt door Frans Joiis, den beeldhouwer van bet Consciencebeeld
zal verkleind in den handel gekocht worden. Wet Belfort biedt zijne
hulde aan den grtjzen stiijder. — Een huldebetoog gaat te Gent ingericht word en aan den heer Pieter Geiregat, ter gelegenheid van de
opvoering van zijn geprimeerd drama Fortuznzoekers. De beer Geiregat
is schrijver van menige hoDg gewaardeerde tooneelstukken en een
aantal boeiende en zeer gesmaakte volksverbalen. — Een grafteeken
...,...............,

(I) Revue des Deux-illondes, i" fèvrier 1894, blz. 557.
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zal te Gottingen aan den Duitschen balladen-dichter Burger opgericiJ
worden. Het is I00 jaar geleden dat hij stierf. -- Het standbeeld
aan Hoffmann von Fallersleben in Helgoland opgericht moet verplaatst
worden uit hoofde van den daar steeds hecrschenden Noordwesten
wind die het bedreigt. — Te Gent komt een gemengd comiteit tot
stand uit katholieken en liberalen bestaande om eindelijk een standbeeld
op te richten aan den zanger der Di le Zusterstalen. Karel Ledeganck
werd te Eekloo geboren en stierf te Gent in 1847, in den ouderdom
van 42 jaar.
Zwijnenletterkunde. — Tot hieito r,-, bleet de Vlaamsche letterkunde
gespaard van naapers van Zola, en 't was Rini.' hare cer, de zedelijkheid in acht te hebben genornen, niets te schrijven dat onder 't oog
van kinderen niet komen mocht. Het schijnt, dat er nu onder ons
een romanschrijver te vinden is, die, vol bewondering voor de smerigheid van Zola — dat echte toonbeeld der rottende Fransche samenleving — en afgunstig van de a lauweren », door den pleger van Nana
uit het vuilste slijk en schuim van Parijs opgegaard, den Vlamingen
eenc dergelijke taal wil laten hooren. Wij noemen noch het boek,
noch den schrtjver, uit vrees dat er sours een lezer mocht door nieuwsgierigheid worden gedreven om het schandwerk in handen te nemen.
Wat de schrijver over ooze boerenmeilen zegt, is laster; de kleuren,
waarmede hij ze maalt, zijn valsch, en wij bekiagen deep den man,
die zijn eigen geslacht zoozeer versmaadt en onteeit, misschien allêên
uit _ politieken afkeer voor het godvreezende landvolk.
Als roman is het boek er verre van, aan de eischen der kunst te
bcantwoorden ; het krielt er van onwaaischy -.1ykheden ; als taal is er
veel in gebroddel : cr zip _feilea in, die men nog nergens elders
heeft ontmoet, uitdrakkingen, die gee i Vlaming veistaan kan.
Den schrijver mangelt het niet aan aanleg, wij erkennen 't gaaine ;
wij betreuren dat hij zijn tijd en moeite heeft veispild aan een boek,
waarover hij later zal blozen, en hopen dat hij mine krachted in
't vervolg besteden zal aan werken, die ten nutte zijner landgenooten
en ter eere van hem zelven strekken maven.
Kan. VI. Academie. — Zitting van 21 Februari : Da beer
voorzitter D r H. Claeys verwelkomt in hartelyke woorden den beer
de Maere-Limnander, die op zijne beuit het woord neemt, zijne collegas bedankt en op treffende wyze de veiheven zending der Academie
in het licht stelt.
De b.?grooting wordt vastgestelcl en men gaat over tot het
benoemen der kcuiraden : Mitidelned6rlandsche letterkunde, de heeren
P. \Viliems, Daems en van Droogenbroeck; Nzeuwere taalkunde, de
heeren Coopman, Alberdingk Thum en van Dioogenbroeck; Lt/s1 der
galizchmen, de heeren Coopman, Obrie en Broeckaeit; Vakwaordentq'st over het smidsambacht, de inerea Coopman, de Gheldere en
Mathot; Vakwoordenly'st betrefincle het tznimerinansambacht, de
heeren Coopman, de Flou en Janssens.
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Om te sluiten gccft de hecr Coopman lezing van zijn merkwaardig verslag over de laatstveischenen afleveringen van het Woo! denboek
der Nederlandsche taal.
Davidsfonds. — Brugge werd vergast op eene merkwaardige
voordracht door den heer Naert over de Brugsche schildeis, namelijk
Memlinck, Pourbus, Claeyssens, Jacob Van Oost. — Den 18 Februali
gaf Vilvoorde een tooneelkundig feest met « De plaatsvervanger » en
« Spriet en Spruit » op bet programma. — Oostende richtte eene
zitting in waarin de beer advocaat Van Neste uit Brugge de « Vertegenwoordiging der Minderheden » kwam bespreken. — Gent zond
een veitoogschrift naar den Senaat, ten einde de stemming te vragen
van Coremans' amendement, bettekkelijk het Vlaamsch in het middelbaar onder W ijs.
t Fr. Haverschmidt, die onder bet pseudoniem van Piet
Paaltjens de beroemde Snikken en Glimlachjes dichtte ((867). Hij
werd geboren te Leeuwarden en stierf den 17 Januaii 11. predikant
te Schiedam en 59 jaar oud. Ltjdende aan zmsverbijstering heeft
hij zich in eene vlaas, van waanzin van het levee gebracht. Van hem
hebben wij ook een bundel novellen Fanzzlie en Kennissen (1876).
t W. J. Knoop, Hollandsche luitenant-generaal in rust. In zijne
kinderjaren woonde hij te Brugge ; hij schreef onder andere Waterloo
en Herinneringen over de Belgische omwenteling in 1830.
t Prof. Aug. Hirsch, Hoogieeraar te Berlajn; hij schreef onderscheidene werken over de malaria, de longontsteking en den cholera.
t Maxime Du Camp, een der 40 onsterfehjken der Academie
in Frankrijk. Hij schreef : Souvenirs et paysages d' Orient, Souvenirs
litte'raires, La charzte prive'e a Paris, La vertu en France, Convulsions de Paris (Commune), Paris, ses organes, ses fonctzons, sa vie, ens.
Hij vermaakt een handschrift : iliceurs de M012 temps van de
Nationale biblioteek met bedmging dat bet slechts in 1910 sal molten
uitgegeven worden.
t D r Billroth, de vermaarde heelkundige van Weenen ; hij laat
vele gewaardeerde wetenschappelijke werken achter. Eerst riep hij de
aandacht op zich, tijdens den Franco-Duitschen ooilog, door zijne
Chirurc. Briefe aus den Feldlazarethen, immers deed hij dienst in
de ambulance te ,Weissenburg.
t D P Rembry, te Meenen; hij was de schrijver eener zeer verdienstelijke geschiedenis dier stad.
1- Adolf Sax, de uitvinder van den saxophone. Hij werd in
1814 te Dinant geboren, hij stierf dezer dagen te Parijs.
1- Hans von Bulow. Duitschland verhest in.hem den grootsten
pianist en orkestbestuurder van den tegenwoordigen tijd.
-I- Pieter Oyens, kunstschilder te Brussel.
1- Robert Ballantyne, de bekende Engelqche schrijver van jongensboeken. In 1828 werd hij te Edimburg geboren, en ging op
16-jarigen leeftijd. naar Canada, waar hij 6 jaren lang pelsjager was.
Een deel van bet toen door hem beleefde verwerkte hij voor zijn
eerste boek : Hudson Bay. Vooits zijn De Koraaleilanden, De
7o werjonge Pelsjagers en De Roofstad de meest bekende zijner
ken. Hij was ook een verdienstelijk aquarellist; in de Royal Scotch
Academy vonden 'zijne aquarellen veel waardeering.

GERMAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK.
(Very°lg van blT. 228.)

L de plaatsnamen, tot dusverre in deze verhandeling genoemd en verklaard, zijn eigen aan plaatsen
die nog heden ten dage bestaan, en komen in
bovenvermelde, zoowel verbasterde als zuiver Dietsche
vormen, in de hedendaags geldige Fransche taal voor.
Deze namen zijn bij honderdtallen to tellen. Wil men
echter in grondboeken en in oude geschriften, in middeleeuwsche oorkonden, vooral in oude koopbrieven
0gaan zoeken, dan vindt men de Dietsche namen van
velden en wegen, van huizen en straten in OudArtesi6 bij duizendtallen. Ook onder dat zeer groote
aantal Oud-Dietsche namen van dat gewest, die in
den loop der eeuwen door den ove'rheerschenden Franschen invloed zijn verloren gegaan, en die den heden,daagschen ingezetenen volkomen onbekend zijn, komen
er zeer velen voor die uit een taalkundig oogpunt
allermerkweerdigst zijn, en die ten volsten de aandacht, de opsporing en onderzoeking der Germaansche
taalgeleerden van onzen tijd verdienen. Hoe geerne
zoude ik dezen schat van oude namen den Lezer nailer
ontsluiten, ten voile kenbaar maken. Een geheel boekdeel zoude ik daarmede kunnen vullen, en — siechts
weinige bladzijden in dit tijdschrift staan mij daar voor
ten dienste. Zoo moet ik mij tot enkele tientallen van
deze oude namen beperken.
Namen van stukken land, velden, akkers, enz. Bried-
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stic, Grotstic, Langstic, Cromstic (Breed-, Groot-, Lang-,
Kromstuk), Han8stic (aan de belling van den heuvel),
Skermestic, Vierhornstic en Driehornstic (het stuk met
vier en dat met Brie hoeken of hoornen; nog heden
is het woord hoek i-n 't Friesch horn of hoarne, en is
daar een stuk land to Marsum in Friesland, dat de
Thrye-hoarnefenne, de Driehornfenne, heet). Stridland,
Gendekinslant (Gendekin is een mansnaam, in verkleinvorm), Morlant, Rodelant, Tarwelant, Brunevelt,
Stienvelt en Sanctingevelt (Sint-Inge-veld? aan den weg
van Gisen (Guines) naar Witzand (Wissant), heden ten_
dage tot Saint-Inglevert verfranscht). Stridaker, Gomenacre, Hobbenaker, , Blekenaker, Nantacre, Alvesmerscene
'l Alvesmeerschen ; Alf is een Oud-Germaansche mansnaam), Bonemersene, enz.
Namen van bosschen en bout. Cortebosc, Maffei-bosc, Bochout en Bocholt (Beukenhout of -bosch, hedendaags nog bestaande en tot Boucquehault verfranscht),
Ekhout (Eekhout, Eikenbosch), Malshout, Scapshout,
Mutshout, Lantershout.

Namen van straten en wegen, dijken, puttee, huizen,
bruggen. Hostraet, Hostrat, Ostraet, (Hoogstraat, zeer
algemeen in de steden en dorpen van Oud-Artesi6),
Ilaghestraet, Stienstraet, Witestraet, Weststraet, Weetstraet, Waghestraet; in de stad Sint-Omaars : Arke-

straet (Rue d' Argues — Argues is een naburig dorp —
hedendaags Rue d' Arras genoemd), Becquestraet, zie
bladzijde 227, Potestraet — Rue du Pot — , Wackestraet,
Vincquestraet, enz. Mellewog, Oudewog en Oudewoghe,
Scalrewoge, de weg naar Scalle, hedendaags tot Escalles
verfranscht; Gisenewog, Papenwoge, Herewog — Koldic
(Koldyk is de naam van eene sate of landhoeve bij den
dorpe Grouw in Friesland, en deze naam komt bij de
hedendaagsche Friesen ook nog veelvuldig als geslachtsnaam voor), Scardic (Schaardijk ; Scharendijke is de
naam van een dorp op het eiland Schouwen in Zeeland).
Calkpit, Marlepit. Pit in plaats van put is nog hedendaags West-Vlaamsch. 1Volhus, Winthus. Het raadhuis
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van het stadje Ouderwijk (Audruicq) heette voor twee
t euwen nog le Landshus, Landhuis, omdat het niet
enkel voor Ouderwijk en diende, maar tevens voor bet
geheele Land van Breedenaerde, eene kleine gouw in
Artesie, waar of dit stedeke middenpunt en hoofdplaats
was. En zoo ook heette het raadhuis van het Land van
den Hoeke, eene andere kleine gouw in dit gewest,
.Gy-selhus. — Lenebrigge. Het dorp Hoogbrugge bij
Sint-Omaars beet tegenwoordig Hautpont, maar komt
in de geschriften uit vorige eeuwen als Hobrigge voor,
,en de ingezetenen van dat dorp als Hobrighenards,
Hciogbruggenaren in onze hedendaagsche taal en spelling. Twee bruggen to of bij Sint-Omaars in oorkonden
van de 4de en 15 de eeuw : Lobrighe en Texbrighe.
Nog enkele Oud-Dietsche namen, uit middeleeuwsche oorkonden verzameld en alien aan plaatsen in
_Artesie eigen, molten' hier ten slotte een plaatsken
vinden : Helde, Stapels, Stripe, Witstien, Walrichove
(hof van Walrik, Germaansche mansnaam), Hongercoutre, Boffershil, Wolfham, BO/it'll?, Riede, Knol,
Brocshole, Doctlage, Stienrokkes (Steenrots), Raven_stiene, Robarsdal, Walleshouck (Wane is een mansnaam), Hasewinkel, Rambreetesgat (van Rambert,
Ravenbrecht, volledige oude mansnaam), enz.
Als aanhangsel noemen wij bier nog de namen
van sommige Artesische wateren, en wel eerstelijk de
,naam van het riviertje, dat langs de stad St. On.iaars
-vioeiende, de grensscheiding vormt tusschen Artesie en
Fransch-Vlaanderen, en de Aa heet. Geen oorbeeldiger
Dietsche waternaam is er bekend, dan juist deze naam Aa,
die eigen is aan riviertjes, stroomkes, beken, schier zonder
tal, in alle landen, gewesten en gouwen van geheel
Neder-Gertnanie, van Artesie langs de kusten van Noorden Oostzee tot in de Oostzee-gewesten van Rusland
toe. Deze naam, in de Friesche ge\Nesten als Ee of le
en Ye, Y voorkomende, beteekent eenvoudig water,
stroomend water. Een water bij het stedeke Ouderwijk
{Audruicq), waarschijnlijk eene gegravene vaart, heette
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Stavart (Sta(de), oever? ook voor-6
komende in den ouden naam van eene kade te St-Omaars,
namelijk Erbostade, thans Quai des Tanneurs genoemd ;
en vaart). Het riviertje dat tusschen Gisen (Guines) en
Kales (Calais) vloeit, komt in eene middeleeuwsche
oorkonde voor als Leda, in eene andere van den jare
1208 als -Gisenlet, en nog anders als Ghisnenlet voor.
De vergelijking met den naam van het rivierke Leda
in Oost-Friesland, en met den naam Leie, die in
Friesland tusschen Flie en Lauwers aan verschillende
wateren eigen is, zoo mede aan de Vlaamsche plaatsnamen Lendelede, Lede, LedeTele, Ledeberg ligt voor
de hand.
In Artesi6 vloeit een helder stroomke, weinig meet
dan eene beek, al west\\'aarts kronkelend door een
liefelijk dal, verbreedt zich verder tot eenen flinken
stroom, die langs de stad Boonen (Boulogne sur Mery
loopt, en de haven van deze schoone zeestad vormt.
Deze rivier draagt den naam van Liane, een naam
die volstrekt geen Dietsch voorkomen en heeft. Toch meen
ik dat ook deze naam van Dietschen oorsprong zij.
,Maas oude, middeleeuwsche vormen van den naam
Liane en zijn n:ij niet bekend. Zoo neme men den
volgenden naamsuitleg voor anders niet als voor eene
ongegronde gissing. En, men weet het, gissen doer
missen. De grondslag, de oorsprong van den naam
Liane dan, meen ik te vinden in den eenvoudigen,
boven reeds vermelden waternaam Aa of A. In sommige Nederduitsche tongvallen wordt de naam of het
woord Aa verbogen tot Ane, Aan; dezen verbogenen
vorm vinden wij in de plaatsnamen Mundahn (Mond
van de Aa of Aan) en Overahn, Nordahn (in de middeleeuwen Norda) en Middelstenahe (in de middeleeuwen
Middelstenane), die in de Friesche gouwen van Oldenburg
en van Hanover (Land Wursten) in Duitschland voorkomen. Het mannelijke lidwoord luidt in de gouwspraak van
het Fransch, die hedendaags aan Artesie eigen is, als li.
Dit lidwoord neemt wel de plaats in van het Dietsche
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lidwoord de, ook al blijft het hoofdwoord dat er op
volgt, onvertaald. Zoo is de geslachtsnaam De Jager,
De Jaghere heden ten dage in Artesie half-verfranscht
tot Liagre (Li yagre) en niet geheel (Le Chasseur). Zoude
nu dit lidwoord ook niet het eerste gedeelte van den naam
Liane zijn (Li Ane), en deze naam dus eenvoudig
De Ane, De Aa, met andere woorden het water, het
stroomende water beteekenen?
Al deze Artesische plaatsnamen, op de voorgaande
bladzijden opgenoemd, en nog honderden dergelijken
zijn (bij enkelen is dit nader aangeduid geworden) in
vorm, oorsprong en beteekenis naverwant of ook volkomen gelijk aan andere namen, die in alle andere
Germaansche landen, maar vooral in Vlaanderen, Friesland en Engelland voorkomen, in die landen dus, waar
de bevolking oorspronkelijk geheel of ten deele van
eenen zelfden stam, van eenen zelfden bloede is met
die van Artesie.
De namen, op bladzijde 228 en vervolgens vermeld,
zijn alien aan middeleeuwsche oorkonden ontleend, en,
naar men mij in Artesie mededeelde, zijn ze daar
heden ten dage onbekend ; dus uitgestorven. Dit moge
voor een groot gedeelte dezer namen waar zijn ; dat het
echter voor alien zonder onderscheid zoude gelden, meen
ik te mogen betwijfelen. Immers namen over het algemeen,
en bijzonderlijk plaatsnamen hebben een taai leven. En,
al zijn zulke namen van velden en akkers, van dijken
en vaarten, van straten en wegen niet meer in geijkten
zin bekend, noch ook en komen ze nooit meer in geschrifte
voor, het eenvoudige landvolk kent ze nog wel, en
gebruikt ze nog zoo wel als de voorouders, van
geslachte tot geslachte, die deze namen eerst gegeven
hebben, dit altijd gedaan hebben. De taalvorscher, die
dus bij het van ouds ingezetene yolk te lande in Artesie
naar zulke Oud-Dietsche namen zoeken wil, zal dit
zekerlijk niet te vergeefs doen. Zelfs in de steden vindt
men nog wel zulke namen, ja, in de stad Kales (Calais),
die toch nooit volkomen Dietsch is geweest, zooals
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de dorpen in den omtrek. Daar ter stede draagt
een buurtje aan de haven, waar de visschersschern liggen, buiten den ouden vestingwal, ter plaatse
waar oudtijds het strand zich uitstrekte, den naam van
Place de l'Estran, zoo als ik zelve gelezen heb op het
naambordje aan het hoekhuis. Wie herkent in dit Estran
niet den verfranschten vorm van ons woord strands
of strange volgens de West-Vlaamsche, strán volgens
de Friesche uitspraak ? En, als om de Oud-Dietsche
herinnering te volmaken, de tapper die in dat hoekhuis
zijn bedrijf uitoefent (althans in 1891 uitoefende) draagt
den oorbeeldigen geslachtsnaam van Barends.

Zeer bijzonder en hoogst opmerkelijk zijn sommige
woordvormen die in deze Oud-Artesische namen voorkomen ; zoo als ivog (in verbogenen vorm woge,
woghe) voor weg, en brigge voor brug. Ook melle
en melle voor molen, rok voor rots, enz.
Voorbeelden van wog en brigge, in plaatsnamen, zijn
op bladzijden 25o en 25 I reeds genoemd. Anders en elders is
dit woord wog mij nooit voorgekomen. In eene oorkonde
van den jare 1286 wordt bepaaldelijk de weg die van
het stedeken Gisen (Guines) naar het dorp Witzand
(Wissant) voert, de Gisenewog genoemd. Men vergelijke
de Gisenlet, op bladzijde 251 vermeld. Dat men evenwel oudtijds het algemeen geldige Dietsche woord weg,
verbogen als wege, ook wel kende in Artesie, blijkt
uit oorkonden van de veertiende en vijftiende eeuw,
waarin melding gemaakt wordt van den Boerwegue bij
Baienghem, en van den Oudeweg bij Salperwijk (Salperwic). Aan het voorkomen dezer twee woordvormen
ivog en weg, nevens elkanderen, zal wel de zelfde of
eene soortgelijke oorzaak ten grondslag liggen, als die
is, welke het voorkomen der twee vormen ing en ink,
bij den patronymicalen uitgang, heeft te wege gebracht.
Zie bladzijde 135 hiervoren.
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De vormen brigge (op bladzijde 251 vermeld), Friesch
bregge, brug; mille of melle, molen (in den hedendaagschen dorpsnaam Wimille, oudtijds voluit Windmille, windmolen, en in Mellovog, dat in eene oorkonde
van 1286 voorkomt, en als Chemin du moulin words
verfranscht), en rok voor rots (in Stienrokkes meervoudsvorm, en misschien ook in Roccalf en in Brocshole bij Rokshole, bij het hol in' de rots?), deze
drie ook in de oorkonde van 1286 vermeld, bieden
eene zeer opmerkelijke overeenkomst, ja eene volkomene
gelijkvormigheid aan met de vormen die deze drie
woorden in de Engelsche taal hebben (bridge, mill en
rock). Deze overeenkomst bevestigt to meer mijne
meening dat de voorouders van een deel der hedendaagsche Engelschen, en die van de oorspronkelijk Germaansche bevolking van Artes16, heden zijn geweest van
eenen en den zelfden bijzonderen Sassischen volksstam-,
lieden die, gezamenlijk uit het Oosten (dat is in dit
geval, voor het naast uit Noordwestelijk Duitschland)
opgetrokken en westwaarts getogen zijnde, voor een deel
naar Brittannie overstaken, uit de havens van Kales en
Boonen ; maar voor een ander deel in de gouw rondom
deze oude, reeds door de Romeinen bezette steden,
achterbleven.
En niet enkel met het Engelsch, ook met het
Friesch leveren de Oud-Germaansche plaatsnamen van
Artesie punten van overeenkomst op. Troulvens dit kan
wel niet antlers, waar Friesch en Engelsch beiden nog
heden zoo naverwant zim, en oudtijds uit eene zelfde
bron ontsproten. Deze overeenkomst vinden we, in
gezamentlijken zin, in het woord aker, ook wel gespeld
acre, hedendaagsch geijkt Dietsch akker, dat deel uitmaakt van sommige Oud-Artesische plaatsnamen. Dit
woord, in het Friesch zoovvel als in het Engelsch als
eker uitgesproken, is nog heden eigen aan de taal van
Friesen en Engelschen, en komt in de plaatsnamen
deter volken voor Franeker in Friesland ; Longacre
in Engelland. Verder stemmen de Artesische woorden

256

GERMAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK.

stic voor stuk, horn voor hoek, stripe voor streep,
stien voor steen, enz. alien in oude plaatsnamen voorkomende, letterlijk overeen met de zelfde woordvormen
in het Friesch, zooals het nog hedendaags leeft. Trouwens, in den loop dezer verhandeling hebben wij reeds
meermalen gelegenheid gehad, den Lezer to wijzen op
de bijzondere overeenkomst tusschen Oud-Artesisch en
Friesch.

Indien men met opmerkzaamheid eene aardrijkskundige kaart van Artesie gadeslaat, valt het den
Nederlander al spoedig in het oog dat een zeer groot
deel der plaatsnamen, daarop vermeld, Dietsche namen
zip, gelijk hierboven breedvoerig is aangetoond. Maar
nevens en tusschen deze Dietsche namen kan men ook
vele namen opmerken, die een Fransch voorkomen
vertoonen in hunnen vorm en in hunne spelwijze, en
die door niemand voor oorspronkelijk Dietsche namen
zullen worden gehouden. Werkelijk zijn dan ook eenigen
van die namen, welke van jonge dagteekening zijn, en
ontstaan ten tijde dat de Dietsche volkstaal in die gouw
van het Artesische land reeds geheel of ten deele uitgestorven was, Fransch, behooren tot de Fransche
taal. Maar anderen zijn toch oorspronkelijk Dietsch,
al zien ze er in hunne hedendaags geldige vormen ook
nog zoo Fransch uit. Die namen zijn eenvoudig in
sterke mate veranderd, verbasterd, naar de uitspraak
der Fransche tonge, naar de spelwijze der Fransche
penne vervormd, verdraaid, mismaakt. Reeds zijn een
paar van dat soort van namen vermeld op bladzijden
131 en 223, waar medegedeeld is dat van den ouden en
oorspronkelijken naam Henrickinghem heden ten dage
Heuringhem is geworden, en dat Ophove tot Au Pauvre
is verfranscht. De volgende Artesische plaatsnamen
behooren verder nog tot deze groep : Hydrequent, de
hedendaagsche naam van een dorp is Artesie, is oorspronkelijk Hildheringa-heim, de woonplaats der Hil
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xleringen, der nakomelingen van Hildheri of Hilder,
een volledige algemeen Oud-Germaansche mansnaam
In eene oorkonde van den jare 1286 staat deze volledige
,dorpsnaam in den vorm Hildrichem vermeld, een vorm
die wel reeds eeniger mate versleten is, maar die nog
een Germaansch voorkomen heeft, terwiil het
hedendaagsche Hydrequent volkomen onkenbaar zoude
zijn, ware 't met dat de genoemde middeleeuvvsche
oorkonde ons op het goede spoor bracht t er herkenning
,en verklaring. Een tegenhanger van Hydrequent is de
hedendaagsche naam Rinxent, mede eigen aan een
Artesisch dorp. Deze naam vinden wij in eene oude
oorkonde vermeld als Erningessem, en in een ander
rniddeleeuwsch geschrift, maar van latere dagteekening,
Reningessem. De oudste vorm is de oorspronkelijkste, en doet ons dezen naam duiden als Erninges hem, Ernings heim, Erning's woonplaats. De
vorm Reningessem is slechts een letterkeer van Erningessem, en Rinxent is daarvan eene verdere verbastering. Eindelijk nog Hardinxent, dat van oorsprongs
wegen Hardingessem, de woonplaats van den man
Harding is. Erning en Harding, als samenstellende
.deelen van de twee laatstgenoemde plaatsnamen zijn
wel patronymicale vormen, maar deden toch, dienst als
eenvoudige mansnamen, gelijk uit hunne genitiefvormen
op es uitgaande blijkt, en gelijk nog heden in Friesland
voorkornt, waar Tfalling, Waling, Eling, enz. ofschoon
eigentlijk patronymica zijnde, toch ook als eenvoudige
mansdoopnamen dienst doen. Verder, Dohem heette in de
elfde eeuw Dalhem, de woonplaats in het dal, een plaatsnaam die als Dalhen2 (in 't Land van Luik), als Dalem (in
Gelderland) en als Thalheim, nog heden aan Belgie,
Nederland en Duitschland eigen is. Upen komt in oude
oorkonden als Ophem voor, een naam die door eenen
geleerden Franschman dezer eeuw terecht als « Villa8e
den haut » is verklaard. Het hedendaagsche Weims is
ook zeer sterk verbasterd, naardien de oorspronkelijke
vorm van dezen naam is Widinghen2, dat is : woon-
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plaats der afstammelingen van Wido (Guido in verfranschten vorm). De mansnaam Wido is in verschillende vormen
en onderscheidene afleidingen en samenstellingen zeer algemeen, vooral onder de Friesen (Wytse). — De dorpsnaarn
Tubersent van heden ten dage en, doet ook den oorspronkelijken vorm niet raden nosh erkennen. Die oude,
volledige vorm is Thorbodessem, Thorbodes heim, de
woonplaats van den man, die den zeer ouden en schooner}
mansnaam Thorbodo droeg.
Nog drie dorpsnamen zijn er in Artesie, die in
zoo sterke mate verbasterd en verfranscht zijn, dat
niemand ze meer en zoude kunnen herkennen als namen
die eenen Germaanschen oorsprong hebben, dat
een ze voor Romaansche, voor echt Fransche namen
moet houden. Dat zijn de namen Herbelle, AnneTin
en Fampoux. Den eerstgenoemden naam vinden wij in
eene oorkonde van de elfde eeuw vermeld als Hardberg. Inderdaad ligt Herbelle op eenen heuvel of berg,
die heden ten dage Roide-Mont heet. — AnneTin is
verbasterd van Annineshem, zooals deze dorpsnaam in
oude geschriften voorkomt. De oorsprong, de beteekenis van dit Annineshem is niet recht duidelijk. Het
kan oorspronkelijk Anningsheim zijn, samengesteld met
eenen mansnaam • Anning, die een patronymicale vorm
van den mansnaam Anne is, oneigenlijk gebruikt, zooals
op de voorgaande bladzijde aangegeven is bij Harding en
Erning Tjalling, enz. Het kan ook beteekenen woonplaats
van Annin, 't welk dan als een verkleinvorm van Anne
gelden kan. Anne, op zich zelven, is nog heden als mansnaam bij de Friesen in voile gebruik, en sommige Friesche
geslachts- en plaatsnamen zijn aan dezen mansnaam
ontleend; bij voorbeeld, om van beide naamsoorten slechts
eenen naam to noemen : de geslachtsnaam Annema,
en de naam van het dorp Anjum, oorspronkelijk
uit Anninga-heim. — Fampoux eindelijk is langs de
vormen Fampoel, Vanpoel, Venpoel, ontstaan uit den
oorspronkelijken naam Venepoel (Friesch Feanpoel,
Oudfriesch ook Faen voor veen), door eenen Artesi-
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schen geleerde van deze eeuw, vrij juist vertaald als

Etang de la tourbiere.

Aan het slot van dit opstel willen wij nog eene
bijzondere zaak hier te berde brengen, die wel de aandacht verdient der volkenkundigen, bijzonderlijk van hen,
die de tochten nasporen van die volken en volksstammen
uit Noordwestelijk Germanie, welke Brittannie hebben
ingenomen en aldaar hunne volkplantingen hebben
gevestigd.
Reeds een en andermaal is er in deze verhandeling
op gewezen, dat eenige bijzondere woorden en woordvormen, die in Artesische plaatsnamen voorkomen,
eveneens gevonden worden in Engelsche plaatsnamen,
of anderszins eigen zijn aan de Engelsche taal. Dit
betrof echter in hoofdzaak slechts eenige samenstellende
deelen van die namen. Maar daar bestaat nog eene
grootere overeenkomst tusschen sommige Artesische en
Engelsche namen, eene overeenkomst die den geheelen
naarn betreft. Zoo vinden wij de volgende namen
IN ARTESIE

en

Warhem.
Frethun.
Hollebecque.
Sangatte. (Zie bladz. 227.)
Inghem.
Wiinille (Zie bladz. 228.)
Grisendale.
Rattekot.
Le Wast.
Appegarbe.

IN ENGELLAND.

WarhaM.
Freton.
Holbeck.
Sandgate.
Ingham.
Windmill.
Grisdale.
Radcot.
Wast.
Applegarth.

Het en valt niet te ontkennen dat enkelen dezer
namen een meer algemeen karakter hebben, en zeer
wel, volkomen onafhankelijk van elkanderen, elk op
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zich zelven, Noord en Zuid van het Engelsche-Kanaal
kunnen zijn ontstaan; bij voorbeeld : Wimille, Windmill en
Sangatte, Sandgate. Toch bliift, bij de andere namen, de
overeenkomst opmerkelijk, en een gemeenschappelijke
oorsprong blijft niet buitengesloten. fln sommige patronymicale namen ligt zulk een gemeenschappelijke oorsprong nog nader voor de hand. Zie bier nog een lijstje
van die overeenstemmende patronymicale plaatsnamen
IN ARTESIR

en

IN ENGELLAND.

.Allington.
Alencthun.
Bassingham.
BaTinghem.
Collington.
Colincthun.
Hardingham.
Hardinghem.
Lingham.
Linghenz.
Ballingham.
Balinghem.
Berlinghen. Birlingham (Berlicum —
Berlinkheim — in NoordBrabant en in Friesland).

Elinghen.
Etlingharn.
Eringhem. Erringham (Erichem —
Erinkhem — in Gelderland).

LaTinghem.
Maninghem.
Masinghen.
Pelincthun.
Todincthun.

Lossingham.
Manningham.
Massingham.
Pallington.
Toddington.

De patronymica die den grondslag van deze namen
uitmaken, en die, aan den Artesischen en aan den
Engelschen kant geheel de zelfden zijn, of anders zoo
gelijkvormig, dat een zelfde oorsprong voor beiden
aangenomen mag worden, hebben bij sommigen de
meening doen ontstaan dat zoowel de Artesische als
de Engelsche plaatsen, waaraan deze namen eigen zijn,
door de zelfde lieden zouden zijn gesticht. Met andere
woorden, dat de zelfde Hardingen, de afstammelingen
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van eenen zelfden aartsvader Hardo, in Artesi6 zoowel
een heim, eene woonstede zouden hebben gevestigd,
een Hardinga-heim of Hardinghern, als in Engelland
(Hardingham). Ofschoon deze zaak geenszins onmogelijk, zelfs niet onwaarschijnlijk te achten is, zoo vloeit
ze toch ook geenszins noodTakelijk voort uit deze gelijkheid der plaatsnamen. Immers Hardo was, en is nog
_heden, een algemeene mansnaam, die door verschillende
personen te gelijker tijde gedragen \Nerd en worth. Zoo
zijn er ook verschillende maagschappen Hardinga's of
Hardingen, onderling niet verwant. De eene maagschap van dien naam kan in ArtesiE, de andere in
Engelland een heim hebben gegrondvest.
Engelsche navorschers en geleerden hebben uit
deze gelijkluidende of volkomen gelijke plaatsnamen nog
eene andere meening afgeleid. Volgens hen zouden lieden,
inwoners uit Hardingham in Engelland (om bij het
eens genomen voorbeeld te blijven), als landverhuizers
of volkplanters zijn uitgetogen, om in Artesi6 zich te
vestigen. Bij hunne vestiging aldaar zouden zij dan, in
herinnering aan hunne voormalige woonplaats, hunne
nieuwe woonstede genoetnd hebben met den zelfden
naam, die het oude heim (ham) in Engelland droeg —
gelijk zulks in deze eeuw menigvuldiglijk is geschied
bij de volkplantingen van Engelschen, Nederlanders en
andere Europeanen in Amerika. Intusschen, de geschiedenis leert ons dat de vestiging van Sassen en andere
Neder-Duitschers in Artesie reeds van zeer oude dagteekening is, en, voor een deel althans, zeer zeker ouder
dan de nederzetting dier volken in Brittanni6. Wij
meenen dus bij onze voorstelling dezer zake te mogen
volharden, gelijk die op bladzijde 136 en vervolgens hiervoren is medegedeeld. Ook komt het ons aannernelijker voor
bij deze gelijke namen in Artesi6 en in Engelland liever te
willen denken aan eene toevallige gelijkheid, ontstaan
door de algemeenheid van dezen of genen mansnaam
(Hardo; Ale of Alle in Alencthun en in Allington
en in Allingawier in Friesland) — dan aan eenzelvig-

262 GERMAANSCHE PLAATSNAMEN IN FRANKRIJK.

heid in den persoon van den aartsvader, 't zij deze
dan Hardo of Ale of Colo, Colle of iets anders heette.
De patronymica van bovengenoernde Artesische en
Engelsche plaatsnamen, en nog talrijke anderen bier niet
opgenoemd, zoo merle de mansnamen, waarvan zij afgeleid
zijn, komen verder nog, in verschillende onwezenlijk
afwijkende vormen, bij schier alle andere Germaansche
volkeren en volksstammen eveneens voor, en hebben ook
daar aan een groat aantal geslachts- en plaatsnamen
hunnen oorsprong gegeven. Dit alles na te -sporen en
hier te vermelden, en de menigerlei opmerkingen, die
daarbij zich voordoen, nader te ontvouwen, is zeker eene
aangename studie. Wij moeten ons echter te dezer plaatse
bescheidenlijk daarvan onthouden, en willen deze verhandeling besluiten met een « Goed-Heil! » den Dietschen,
den Germaanschen volksgeest, die uit Vlaanderen moge
doordringen in de verfranschte, maar oorspronkelijk echt
Dietsche, zuiver Germaansche gewesten en gouwen van
Frankrijk.
Haarlem.

JOHAN WINKLER.

NASCHRIFT.

Dit opstel, over Germaansche Plaatsnamen in
Frankrijk, in drie gedeelten verschenen, is, zoodoende,
lang ander weegs geweest. Deze omstandigheid heeft het
voordeel dat eenige op- en aanmerkingen, dit opstel
betreffende, en die mij van Belgischen kant zijn toegekomen, nu nog in dit naschrift nader door mij kunnen
warden behandeld. Zoo heeft men gemeend, dat ik,
op bladz. 3 9 de Franschen te laag heb gesteld in hunne
ontwikkeling op aardrijkskundig-, volken- en taalkundig
gebied, en dat er Franschen zijn die, als geleerden, in
deze vakken uitmunten. Deze laatste bewering en zal
ik niet weerspreken. Ook breng ik dien geleerden geerne

-alle hulde die bun rechtrnatig toekomt. Maar — enkele
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geleerden, hoe uitstekend ook in hun yak, en vormen
het gantsche yolk niet. En op het yolk in het algemeen
heb ik bij mijne bewering uitsluitend het dog gehad.
Wat nu de kennis aangaat die het Fransche yolk, als
Zoodanig, van bovengenoemde wetenschappen heeft, zoo
blijf ik bij mijne meening, dat de Germaansche volken, de Duitschers en de Nederlanders in de eerste
plaats, den Franschen hierin verre overtreffen. I)it oor,deel zal door iederen onpartijdige bevestigd worden.
Ook heeft men mij de opmerking gemaak t, dat ik
te ongunstig heb geoordeeld over hetgene door Belgen
.(namelijk door Vlamingen) op het gebied van genoemde
wetenschappen, bepaaldelijk van Aardrijkskunde wordt
verricht. Wel, ik heb (in de hoot op bl. 39) daar reeds op
gewezen, dat de laatste jaren in deze zake verbetering, eene
aangewakkerde belangstelling in, en beoefening van de
Aardrijkskunde, vooral der oude Aardrijkskunde in de
Vlaamsche gewesten, hebben gebracht. Het verheugt
mij hieraan nog te kunnen toevoegen, dat er in den
iaatsten tijd in het Bijblad van het Brugsche wetenschappelijke tijdschrift Biekolf eene studie over « Westplaamsche Oordnamenk.unde » verschenen is, waarin
door de Heeren ANT. VERWAE .,TERMEULEN en EDW.
VLIETINCK vele belangrijke gegevens den taal- en
namenvorscheren worden medegedeeld. Maar, weer in
't algemeen genomen, is het geenszins gunstig gesteld
.met de beoefening, met de kennis von deze wetenschap
bij het Belgische yolk ; vele geleerden buitengesloten.
juist leverde de laatste tijd mij een paar voorbeelden
daarvan. In een Vlaamsch Woordenboek, onlangs verschenen, staat van Haarlem, de hoofdstad van NoordHolland, vermeld dat het is eene « gemeente in
Noord-Brabant ». En een der eerste nieuwsbladen des
lands, & Etoile Belge, schrijft in zijn n° van 22
November 1.1. « Darmstadt, capitale de la Haute,A.utriche, ofschoon Darmstadt, wel verre van in Oostenrijk te zijn gelegen, de hoofdstad is van het GrootJlertogdom Hessen, in Duitschland. Zulke misstellingen
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zal Been Duitscher noch Noord-Nederlander maken, ire
Woordenboek nozh in Nieuwsblad. Maar in Fransche.
geschriften en bladen komen ze menigvuldig voor.
Met genoegen neem ik deze gelegenheid te bate,
om eene misstelling in mijn eigen werk te verbeteren,
Op bladz. i35 heb ik geschreven dat men plaatsnamen,
eindigende op ton, hier en daar te vergeefs zoude zoeken,
onder anderen in Vlaanderen. Ik neem deze bewering biermede terug, onder vermelding van den naam der stale'
Waasten in West-Vlaanderen, die in oorkonden van dery
jare 1007 voorkomt als Warnasthun, van de jaren,
1066-To80 en 1103 als Warneston; in 1126 als Gar-'
neston verwaalscht, en in 1347, niet ten onrechte, alsGarneri Fortitudo (de veste, de versterkte, omtuindeplaats, de tuin, tun of ton van Garner of Warner) in
het Latijn vertaald. 1)it een en ander leert mij deWestrlaan2sche Oordnamenkunde van ANT. VERWAETERMEULEN in het Bijblad van Biekorf, n° van
Slachtmaamd des vorigen jaars.
Op bladz. 131 heb ik, ter verklaring van het woord
tuin in zijne oude beteekenis, gewezen op den zoogenoemden « Hollandschen tuin », eene zinnebeeldig,e=
voorstelling, den Vlamingen zeker weinig of niet bekend.
Thans zie ik, dat de omslag van dit zelfde tijdschrift
Het Belfort zulk eene gelijke zinnebeeldige voorstelling:
vertoont, tusschen de wapenschilden der Dietsche gewesterr
van Belgenland. Is dit eene voorstelling van de Gentsche
stedemaagd? De tuin, die haar omgeeft, is nauwkeurig;
zoo voorgesteld als ook bij den « Hollandschen tuin 0gebruikelijk is.
H.

J. w.

VAN REINAERD E.

N eene voorgaande studie (I) hebben wij medegei deeld wat wij meenden als antwoord te moeten
geven op de vraag
waar, wanneer en door
wie werd de Reinaert gedicht?
Er blijft ons over te onderzoeken welke de herkomst
is van de bouwstoffen, die erin verarbeid zijn en op
welke wijze de keus van die bouwstoffen geschied is.

Wij hebben gezien hoe Reinaert door den Wolf
en den Haan op 's Konings hofdag wordt aangeklaagd,
hoe hij na de derde indaging ten hove verschijnt en
veroordeeld wordt, en eindelijk hoe hij zich niet alleen
van de galg vrij liegt maar meteen over zijne vijanden
eene bloedige wraak neemt.
Het verhaal van Bruun's villing en van Isingrijn's
ontschoeing komt niet voor in de Fransche branche
van le 7ugernent de Renart.
In eene andere Fransche branche, die van Renart
medecin, treft men echter, als een der hoofdepisoden, iets
dergelijks aan. In dit gedicht onderscheidt men insgelijks twee gedeelten : de inhoud van het eerste gedeelte
herinnert aan de branche van le Jugement ; de tweede
helft integendeel verhaalt hoe de leeuw, ziek gevallen

(i) Zie Be/fort van December 11.
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zijnde, de gezondheid terugbekomt met op Reinaert's
aanraden den wolf van zijn vel te laten berooven en
er zich in te wikkelen.
De Duitsche Reinhart vertoont ons aan den anderen
karat het verhaal van Reinaert's veroordeeling ingelascht
in dat van 's Konings genezing. De mierenkoning is
den leeuw in het oor gekropen ; tot driemaal toe wordt
de vos, die vooral door den wolf en door Schantecler
is beschuldigd geworden, ten hove ontboden ; « eerst
door Bran, den beer, dien hij met honig, vervolgens
door Diepreht, den kater, dien hij met muizen deerlijk
beet neemt, en eindelijk door Krimel, die hem ten
hove brengt, waar hij als geneesheer optreedt en met
alleen de huid van den wolf. waar ook die van den
beer en den kater eischt, en door den leeuw te genezen,
almachtig wordt, zoodat hij al zijne vijanden benadeelt
en aan zijne vrienden ambten en leenen verschaft,
waarvan het bezit hun echter slecht bekomt. Zonderling is het, dat hij eindigt met den leeuw te vergiftigen. » (i)
Er kan dus geen twijfel over bestaan, dat de wraakneming op Isingrijn en op Bruun in onzen Reinaert
wel niets anders zal zijn dan eene herinnering aan eenen
norm der dierensage, waar die wraakneming in verband stond met het optreden van den vos als geneesheer.
Zij vormt den schakel tusschen het Vlaamsche gedicht
en het oorspronkelijk verhaal.
En inderdaad, uit de vergelijking van de bewaarde
Reinaertsgedichten met de Latijnsche kloostergedichten
en de Latijnsche fabelverzamelingen van de achtste
eeuw voort, wordt het duidelijk hoe zich de eenvoudige
Esopische fabel van den zieken leeuw in den mond
van het Yolk gaandeweg tot een lang en ingewikkeld
verhaal heeft uitgebreid, en hoe er dan een oogenblik
is gekomen waarop dat verhaal zich in twee6n heeft

(1) TE WINKEL, Gesch. der Ned. Lett. bl. 251.
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gesplitst : aan den eenen kant het verhaal van den Vos als
geneesheer ; dat van de zijne veroordeeling aan den anderen
kant.

ii

Men weet hoe de fabelen gedurende de Middel.eeuwen een voornaam hulprniddel en bestanddeel van
het onderwijs in de kloosterscholen uitgemaakt hebben.
Het waren de Latijnsche fabelen van Phaedrus en van
Avianus, welke in proza omschreven, in verscheidene
verzamelingen tot ons gekomen zijn, meestal onder den
,apocriefen naam van Romulus.
De brave monniken zagen er hoegenaamd geen
bezwaar in, hunne fabelbundels gedurig maar te verrijken door het opnemen van allerlei diervertelsels welke
bij het y olk in omloop waren. Zij achtten zelfs overbodig er melding van te maken dat zij zulks deden.
Esopus had reeds bij de Grieken eenen breeden rug;
.de middeleeuwen zetten de oude traditie voort met zonder
argwaan aan den fabelachtigen vader van de fabel al
de geschiedenisjes, waar de dieren eene rol in speelden,
maar stout en bout te blijven toedichten.
Op die wijze beschikken wij echter over eene onwaar,
.cleerbare bron voor de kennis van de middeleeuwsche
folklore. Van eeuw tot eeuw nagenoeg kunnen wij de ontwikkeling Bier overgeleverde vertellingen nagaan. Toen,
van uit de kloosterscholen, de oude echt-Esopische fabels
tot bet y olk doorgedrongen waren, beleefden zij dezelfde
lotgevallen als de andere dierenverhaaltjes, welke van
mond tot mond uit het Noorden of uit Oosten waren
.overgeleverd geworden, ofwel op den inheemschen bodem
ontstaan waren. Ook zij groeiden en bloeiden en vermenigvuldigden zich « comme une troupe de gais boll&
miens, au hasard de la route », zooals men van de
latere fabliaux heeft gezegd. En wat de fabel van den
zieken Leeuw betreft, reeds uit de 8 "e eeuw hebben
wij er eene bewerking van, door Paulus Diaconus
Ile vos heeft verzuimd « den zieken leeuw, zijnen beer,
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te bezoeken, zooals de andere dieren gedaan hadden,
en, reeds ter flood veroordeeld, wreekt (hij zich) door
zijne afwezigheid te verklaren uit ijverige studie der
geneeskunst, en dan op grond daarvan aan te raden,
den leeuw te genezen door hem te hullen in eene
berenhuid, zooals ook geschiedt. » (1)
De wolf, welke ook in de Grieksche fabel de aanklager is, komt weer tot zijn recht in een monnikengedicht van het einde der 12 c eeuw, de Ecbasis Captivi. Op eigenaardige wijze is het verhaal van den
zieken Leeuw erin gevlochten. « De leeuw lijdt aan
eene nierziekte, alle dieren komen hem bezoeken en
tevens de tienden brengen, die de wolf als zijn schatmeester in ontvangst neemt. Aileen de vos is afwezig
en wordt nu door den wolf van zware misdaden beschuldigd, zoodat de leeuw hem vogelvrij verklaart en er
reeds eene galg voor hem wordt opgericht. Hij is
echter onschuldig en daarom krijgt de panter medelijden met hem : hij gaat hem waarschuwen en na een
goed ontbijt gaan panter en vos samen naar het hof,
Onderweg zingen zij psalmen en nemen elkaar de biecht
af. Deemoedig plaatst zich daarop de vos voor den
koning en verklaart zijne afwezigheid door eene reis,
die hij naar Itali6 gedaan heeft om een geneesmiddel
tegen de kwaal des leeuws te zoeken, dat hij dan ook
inderdaad gevonden had. Hij tart alle dieren, de tegen
hem ingebrachte beschuldigingen te bewijzen, maar
geen van hen durft er een woord van reppen, integendeel, zij trachten den leeuw tot begenadiging te bewegen,
en deze laat zich tevreden stellen. Nu is de vos zeker van
zijne zaak, en, om zich te wreken, vertelt hij, dat alleen
eene versche wolfshuid den leeuw kan genezen en dat
de wolf die moet afstaan. Terwijl dat geschiedt, verwijt de vos den dieren hunne onrechtvaardigheid : onverhoord hadden zij hem veroordeeld, terwijl zij hem tea

(1) TE W1NKEL,

bl. 242.
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minste volgens recht en billijkheid vooraf driemaal hadden moeten dagen. Sinds lien tijd is de vos de gunsteling van den leeuw : hij beschikt over alle hofambten
tot genoegen van alle dieren, enz. (I) ».
Benevens verscheidene trekken welke in den Reinaert
geene plaats gevonden hebben, treffen wij aldus in de
Latijnsche kloostergedichten de kiem aan van al de
groote en kleine episoden waaruit ons Vlaamsch dierenepos bestaat. De groote verdienstc van dit laatste ligt
in den voortreffelijken keus tusschen de ontelbare bijzonderheden en variapten welke de volksoverlevering aanbood.
Er was eene meesterhand van doen om zoo te kunnen
kiezen.
En toch zijn er zelfs in onzen Reinaert duidelijke
sporen aanwezig dat de geniale dichter zich weleens
meer dan oorbaar was door de traditie lief beheerschen.
Het optreden van den haan als aanklager, en zijn
verhaal hoe Reinaert hem verschalkt heeft door het
vertoonen van _ een vredebrief, is daar een bewijs van.
(Terloops weze aangemerkt dat deze geschiedenis met
den vredebrief nogmaals teruggaat op eene welbekende Esopische tafel). Wie nu aandachtig den Reinaert
leest vraagt zich te vergeefs of om wat reden toch Canticleer die, na Isingrijn, de voornaamste aanklager van den
Vos is, zoo volkomen aan de wraakneming van den
« fellen roden » ontsnapt? Ja, hij wordt zelfs niet
eens meer vermeld in het vervolg van het verhaal, nadat
Reinaert door zijne openbare biecht de galg ontkomen
is. De symmetric welke, wat beer, kater en wolf betreft,
in het gedicht te bespeuren is, ontbreekt teenemaal te
zijnen opzichte.

+

De betrekkingen tusschen vos en leeuw en tusschen
vos en haan wijzen op onrechtstreekschen invloed der
Esopische fabel.

(1) TE WINKEL,

bl. 244.
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De betrekkingen tusschen vos en beer en tusschen
vos en wolf integendeel staan teenemaal buiten dergelijken
invloed, maar gaan in hoofdzaak terug op dat gedeelte
der dierensage, waarvan de oorsprong te zoeken is in
de Folklore van het Noorden van Europa.
De groote reden van Isingrijn's verbittering bestaat
in de bloedschande welke Reinaert zijne vrouw heeft
aangedaan. « Voor al dandre, zegt de wolf in zijne
aanklacht,
voor al dandre ontfaerme u dies
dat hi mijn wijf hevet verhoert
ende mine kindre so mesvoert
dat hise besekede daer si laghen,
datter twe noint meer ne saghen
ende si worden staerblent.

In den Romulus van Marie de France nu bevindt
zich, vreemd genoeg, eene fabel waar de vos geweld
pleegt op de beerin. De beerin : men zou verwachten,
de wolvin. Immers in de Folklore van Noordelijk Europa
zijn er eene menigte verhalen in omloop over de booze
streken welke den beer door den vos gespeeld worden,
maar in de talrijke volksvertellingen die in onze gewesten,
waar de beer al zeldzamer en zeldzamer werd, van uit
het Noorden afgedaald zijn, is langzamerhand de wolf
in de plaats van den beer getreden ; het feit dat reeds
in de Grieksche fabel vos en wolf aan 's konings hof
zoo vijandig tegenover elkander staan, kan bier die vervanging slechts bevorderd hebben. De aanwezigheid van
eenen beer in den Romulus van Marie de France is dan
ook eene uitzondering, loch wijst naar het Noorden
waar inderdaad tot op onze dagen dezelfde vertelling is
blijven voortleven.
Eveneens is het, in het oorspronkelijk sprookje, niet
de wolf, maar de beer die zich door Reinaert laat bepraten
en die in de plaats van visch te vangen, met zijn staart in
het ijs vastvriest ; wanneer hij daarna de boerin met
den kernstok ziet afkomen doet hij zooveel geweld om
los te geraken dat zijn staart afscheurt : en daarom zijn de
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beren zoo kort van staarte. Het yolk is onuitputtelijk in
het dichten van verhaaltjes om de eigenaardige gestalte
van allerlei wezens uit te leggen ; dit is een van die
verhaaltjes en straks zullen wij er een tweede zien. De
wolf echter heeft een langen staart; hoe kan hij hier
den beer vervangen hebben? Dit kon alleen geschieden
wanneer men de bestemming van het sprookje uit het
oog verloor. En het is inderdaad grappig te bemerken
hoe dat werkelijk gebeurd is. De vertelling van den
wolf die visch wil vangen werd ook in Schotland opgeteekend. « En ziedaar », zegde de verhaler om te besluiten, « waarom de staart van de wolven zoo kort is L.. »
Echter is ook Isingrijn enkele malen de oorspronkelijke personage, daar namelijk, waar Reinaert hem
heeft doen slagen krijgen ten gevolge van zijne gulzigheid
of van zijn dwazen lust om als klokluider of zanger
roem te oogsten : eene gansche klasse vertellingen uit
de vroegere en uit de hedendaagsche Folklore behandelen
op dezelfde wijze het dubbele therna van den gulzigen
en zanglustigen wolf.
En de avonturen van Bruun en van Tibert?
Het denkbeeld om de enkele dagvaarding der Grieksche
fabel door eene driedubbele te vervangen, moet zeer natuurliik opgekomen zijn in een tijd toen het een punt der
rechtspleging was, dat een oordeel bij verstek eerst kon
geveld worden na driemaal herhaalde indaging :
Sal men vri recht voort draghen,
men salve drie waerven daghen,
also men doet enen viien man. (v. 1337-37.)

De keus van den sterken beer en vervolgens van den voorzichtigen kater om de eerste en de tweede maal het ambt
van bode te vervullen, was insgelijks iets zeer natuurlijks,
en het lag in den geest van het gedicht dat geen van
beide heelhuids mocht terugkeeren van zijn tocht naar
Maupertuus.
Wat Bruun betreft, wij hebben gezien dat Willem
uitdrukkelijk zegt hoe de arme slokker er niet alleen
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het vel van zijn pooten maar een zijner ooren bij
inschiet. Welnu een verhaaltje uit de Fecunda Ratis van
Egbert van Luik stelt op dergelijke wijze het feit dat
de beer korte ooren heeft, in verband met zijn legendarischen snoeplust naar honig.
Ook bier dus heft de dichter, bij het bezingen
van Bruun's rampspoedigen tocht, in de levende volksoverlevering zijn uitgangspunt gevonden. En de ongelukkige muizenjacht van Tibert is slechts een kunstmatige
dubbel der avonturen van den Beer.

*

« Le Roman de Renart est une oeuvre purement
traditionnelle, » zoo besluit de heer Sudre zijn onderzoek. Met andere woorden : de cyclus der Reinaertsgedichten stamt uit het volksverhaal. Op de lippen van
het yolk heeft de koude, dorre, levenlooze Esopische fabel
hare zedeleerende strekking verloren en is zij herschapen
geworden. Door in- en bijvoeging van allerlei hestanddeelen welke in de volksoverlevering aanwezig zijn,
werd zij verrijkt en uitgebreid, verkreeg zij gloed
en leven. Te willen bepalen welk aandeel er in keus
en schikking der bouwstoffen aan de naamlooze yolkstraditie, aan de vroegere Fransche dichters en aan
onzen Willem (I) toekomt, is, meenen wij, vooralsnog
een onoplosbaar vraagstuk. Wat wij wenschen dat de
lezer uit de voorgaande bladzijden onthoude, en zich
herinnere wanneer hij straks mocht toegeven aan den
goeden inval het oude gedicht eens ter hand te nemen,

(1) De ornstandigheid dat de tweede helft van den Reinaert
bijna geheel op persoonlijke dichting schijnt te berusten, met
anciere woorden, dat deze tweeie helft zeer weinig aan de
volkstraditie rechtstreeks heeft ontleend (episoden van de bedevaart,
van Cuwaert, van Belijn, van de verzoening van den Leeuw met
Bruun en Isingrijn) pleit, dunkt ons, ten gunste van Jonckbloet's
stelling, (Zie Belfort van December.)
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is het feit dat de Esopische fabel van den zieken Leeuw,
van uit de kloosterscholen tot het yolk doorgedrongen,
allengs gediend heeft als een geschikt raam om er de
talrijke diervertellingen, vooral de vertellingen over de
vijandschap van den vos en den wolf, tot een omvangrijk
episch geheel in to verarbeiden. Aldus is de fabel van
den zieken Leeuw de kern geworden, om dewelke een
langdurig en ingewikkeld cristallisatieproces heeft plaats
gegrepen. Aldus is ontstaan onze Reinaert, het schitterend
puikjuweel dat over den aanvang der Nederlandsche,
letterkunde zooveel luister en glans verspreidt .....
L.
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gerezen, neigde de zon reeds naar het
Westen. Peersche wolkskens vlekten den oranjegetinten hemel, die vertweelingvoudigd was in het ijs
der grachten. Naarmate de dagvorstin in haren
vergulden ledekant zonk, wierd de lucht min bleekblauw.
Bruine en witvlokkige wolken dreven nit het Oosten, nit
den mistigen gezichteinder. De sneeuw verloor allengskens
haar go udvervig kleur en wierd grijs- en krijtachtig. De
maan schemerde aan den trans en de avond viel snel in.
Op het ijsveld werd nog altijd lustig geschaverdijnd.
Zwierig vlogen de schaatsers over den gladden spiegel; sleden
en ijspeerden gleden gonzend over de vlakte, terwiji de
berijders met hunne stekkers de schelfers over het ijs
deden rinkelen. Ze zongen, ze lachten, ze schreeuwden die
bonte ijsvogels, wier wangen kriekrood geverfd wierden door
den ruwen noorderwind.
Van op de hoogte gezien, op wier rug de steenweg
lag, was dit een lief wintertafereel.
Een man, die een kruiwagen voerde, waarop een stuk
lijnwaad vastgemaakt was, had geene oogcn om de joelende
stoeiende menigte to aanschouwen. Alhoewel het- yinnig koud was, parelden zweetdruppels onder zijn zwarte
zijden muts. De arme man zuchtte nu en dan en rimpelde
zorgzaam zijn voorhoofd. Bedrukt keek hij ten gronde,
naar het spoor, welk het kordewagenwiel in de sneeuw
drukte.
Hij dacht aan zijne kmderen, aan zijne moeder, die
hem in blijde verwachting verbeidden, maar eilaas ! de
fabrikant had zijn werk geweigerd en den wever met zijn
stuk teruggezonden, zonder garen, zonder keten, zonder werk,
AUWELIJKS
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maar met zijn afgekeurd waardeloos stuk lijnwaad. De meester
dacht niet eens dat de ongelukkige, hongerige magen en eene
half waanzinnige vrouw thuis zou vinden.
Nacht wierd het, nacht was het reeds in - de ziele des
werkmans; eene ongemeten witte sprei maakte alles effen in
de natuur, eene ijskorst beklemde het hart van den schamelen
verstooteling en doofde er de hoop uit, de eenige baak, die
de ellendigen voorlicht.De hoop was verdwenen, als de sterren
achter de sneeuwzwangere wolken.
De wever was nog eenige stappen van zijne armoedige
woning verwijderd, toen een knaapje door de sneeuw huppelde
en naar hem toekwam.
— 'N avond, vaderke, juichte de kleine bengel, terwijl
hij streelend zijn poeselig handje op vaders ruwe hand
legde. «Wacht eens, ik zal u helpen, want ge zijt te vermoeid! »
Als een groote jongen begon hij aan het hoofd van den kordewag-en te steken en wanneer deze voor de deur was neergezet,
vaagde hij, gelijk vader, zijn voorhoofd af. Het kind geloofde
in zijne onschuld eenen grooten dienst bewezen te hebben
door dienstvaardig hulp te bieden.
— Vader is daar! riepen de kleinen, die in huis waren.
Opgetogen snelden zij hem te gemoet. Maar vader had geene
koeken mee, hij, die; wanneer hij een stuk geweefsel « inleverde », gewoon was er aan zijn kroost uit te deelen.
— Eilaas ! kleinen, zuchtte hij, Dolf de bakker had
geene koeken meer... Zondag zult gij er twee hebben. Is
't wel? De kinderen zagen elkander eerst teleurgesteld aan.
Het kleinste meisje was op het punt te schreien, maar als het
hoorde dat de oudsten in koor riepen : Ja, 't is wel, vaderke,
stamelde het ook de anderen achterna : « 't Is — wel —
va—der—ke.
Kinderen zijn onbestendig als de waterspiegel. Onberoerd
en helder zijn ze eerst als glas; 't kleinste windje rimpelt het
water, de sluimerende dnften benevelen ook als eens het puur
oog van het kind; lachen en weenen -- het zijn nog geene
zilte tranen gelukkiglijk! — worden afgewisseld en verstommen den menschenkenner, voor wien het kind een sfinx blijft.
Wanneer de kleinen op hunnen kafzak waren ingesluimerd,
dachten zij gewis aan geene koeken, maar droomden van
spelen en speelmakkerkens, zelfs van de engelkens uit den
Hemel. 's Anderendaags echter, zouden zij vader niet met rust
laten, zoolang het beloofde niet toegestaan werd.
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Zoo is het kind.
— Waarom gaat gij ook niet slapen, Anneken? vroeg
de wever, bezorgd zijn oudste meisje bekijkende, dat nevens
de stoof te speldewerken zat.
Het kind schuddebolde.
— Toe, kind, 't is reeds zes wezen dat gij spoelen
maakt, tot laat in den avond, hernam haar vader dringend.
Ga slapen, anders zult gij nog ziek worden en gij zijt zoo
jong; dit jaar hebt gij uwe eerste communie gedaan. Laat
u gezeggen, Anneken.
De ongelukkige vergat zijn eigen leed om enkel aan zijn
kind te denken.
— Vader, ge verbergt lets, sprak het meisje met een
zweem van verwijt. Die zak daar, zeg mij wat hij bevat.
De wever aarzelde. Hij bezag wijfelend zijn kind en
den zak en zijne dwalende oogen ontmoetten den strakken
blik zijner moeder, die langs den anderen kant der stoof,
werktuigelijk met hare vingers speelde, terwijl een onbestemde grimlach haar gerimpeld wezen verhelderde.
— Grootmoeder mag het niet weten, fluisterde de
werkman aan het oor van zijne dochter. Kom bier, kind,
iks zal u alles vertellen.
— Anneken, zegde de wever, M. Smeyster heeft mij
aan de deur genet, Ja... Hij heeft vlakaf het stuk geweigerd.
Het lag op de tafel en nauwelijks had hij het ten deele
ontrold, toen hij een lap nam en in mijn gezicht wierp.
Het was slecht geweven, zegde hij. Mijnheer was kwaad
en gij weet dat hij barsch is wanneer hij met zijne wevers
moet omgaan. Hij kan dan staan trappelen als een razende
zot. Alhoewel mijn bloed kookte -- want al is men maar
werkman, toch is men eergevoelig, — herinnerde ik hem
te voren gezeid te hebben, dat het garen vort was en daarmee Been goed werk te verrichten was. Hij Wilde naar
niets hooren. Dan zegde ik hem dat ik, met een gansche
dag en met een gat in den nacht te werken, slechts negen
franken in de- week kon verdienen, wanneer gij de spoelen
maaktet. Met tianen in de oogen deed ik hem bemerken
dat die 9 fr. een' vader, vier kleine kinderen, weezen,
want uwe moeder, Anneken, is in den hemel, waar zij beter
is dan wij, — en daarenboven grootmoeder moesten. onderhouden; — de rijkaard spotte met mij, zeggende dat hij
wevers kon krijgen, die hetzelfde werk aan een half frank
daags zouden makers.
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- Een half frank daags !... Ja, wevers worden er gevonden, die, liever dan van honger te sterven, zich voor dit
loon bij sommige fabrikanten van den buiten, echte hartenvreters, aanbieden... Om kort te maken, Anneken, Smeyster
legde mij op het stuk op den kruiwagen te werpen en er
van door te trekken. De schaamtelooze durfde dan nog
zeggen dat hij recht had op de geweefsel, maar het mij
schonk ! De fabrikant denkt zeker dat ik zoo dom ben als
de wevers van den buiten, die zich laten stroopen en niet
weten dat een werkrechtersraad bestaat!
— En heeft hij dat gezegd ? vroeg eensklaps de schorre
stem der oude vrouw, die onbemerkt genaderd was en alles
hoorde.
— En hij heeft dat gedaan? vroeg zij nog eens, terwijl
zij onheilspellend haren wijsvinger opstak.
— Ja, moeder, antwoordde Tone Vyncke.
— Smeyster is een bond, hernam zijne moeder, alsof
zij tot haarzelven sprak. Waarom heb ik die slang niet
verpletterd, wanneer zij mijne borsten ledig zoog ; wanneer
ik het spinnewiel deed ronken. Smeyster, Frederik Smeyster,
gij mest u vet met het zweet van den werkman; gij wordt
vervloekt door uwe slavers, die gij voor uwe voeten doet
knielen. Ha! de man is nu rijk, zeer rijk. Hij, die een
arme jongen was, bezit nu eene fabriek en zwemt in voile
genot. Zijne voedster wordt onderhouden door het armbestuur ; zijnen zoogbroeder werpt hij op straat; tengere
werkmanskinderen, als Anneken, doet hij verkwijnen, omdat
hij zijne wevers voor een hongerloon doet arbeiden. V,n
de wereld eert dien uitbuiter... Wij zullen zien of hi 7121
de deur zal durven toonen. »
Zonder een woord nog te spreken, het de waanzinnige
zich op een stoel neervallen. Binnensmonds neuriede zij
met hare oude stem het spinsterliedeken. Het was eendelijk
droef die grijze vrouw, met haar gerimpeld en verschrompeld perkamentachtig gezicht, met haren haviksneus en hare
fonkelende zwarte oogen dat leizeken te hooren zingen,
welk den gulden tijd herinnerde, toen de dichter zong 'dat
Vlaanderen rijk zou zijn, zoolang de wijsvinger der Vlaamsche
spinsters niet was afgekapt. Sedert heeft het tandwiel der
machien den vinger afgedraaid.
Die vrouw scheen het zinnebeeld van Vlaanderen,
vertrapt en tot ellende gedoemd.
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II.
De rijke fabrikant Smeyster, — van uitzicht een banale
vent met een paar uitpuilende grijsachtige oogen en een
vuurrood wezen, — las zijn fransch burgersblad, dat op zijnen
lessenaar was opengespreid. Met voldoening, met burgerachtige verwaandheid, vond hij zijnen naam vermeld staan in
de lijst ten voordeele der afschaffing van den slavenhandel.
in Midden-Afrika. Voor vijf frank zijn naam gedrukt zien in
de fransche bladen van Brussel, 't is voor niets ! Met zelfbehagen overwoog de edelmoedige rijkaard de giften, die
hij reeds gedaan had sedert het invallen des winters. Als
secretaris eener liefdadigheidsmaatschappij, had hij eene gift
gedaan : eenige ellen afgewezen geweefsels. Het lokaal
nieuwsblad had onder zijnen news gansch een vat wierook
gebrand, maar zich wel gewacht te drukken dat de helft
van Smeysters wevers door de liefdadigheidsmaatschappij
zelve onderhouden waren ... Smeyster, die reeds kerkmeester was, droomde van eenen gemeenteraadszetel.
Bescheiden werd op de deur van de schrijfkamer geklopt.
« Entrez! » riep de fabrikant weinig vriendelijk gestemd,
omdat men zijne luchtkasteelen in duigen deed vallen, als
broze kaartenhuizekens.
Een bleeke jongen stale bedeesd zijn hoofd binnen.
— Wat moet gij hebben? vroeg zijn meester op den
hem eigen barschen toon.
— Het briefken aangaande Tone Vyncke, antwoordde
de onthutste knaap.
— Ha ! ja... Neem vier, ga bij al de fabrikanten der
stad en doe hun het briefken lezen. Zij zullen er hunnen
naam opzetten. Breng het mij terug. Gij hebt een uur tijd om
uwe boodschap te verrichten ! ,x En avant ! »
Weg was de jongen.
Hoe ongelooflijk het ook schijne, de fabrikanten van
de kleine stad hadden zich onderling verbonden geenen
wever in hunnen wederzijdschen dienst te nemen, die om
-welke reden ook, zijn boekje van een hunner gekregen
had. Een werkman, die weggezonden wierd, moest maar
elders werk zoeken. Als echte tirannen hadden de fabrikanten
hunne werklieden in -hunne macht en konden ze des te
gemakkelijker uitbuiten, daar iedereen zweeg uit vrees van
broodroof.
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Omdat Tone Vyncke bij Smeyster was weggezonden,
,zou hij in de andere weverijen der stad zijn brood niet
meer kunnen verdienen. Zoo luidde de dwangwet, die er
in voege was gebracht.
Was het dan te verwonderen dat « notabelen » op
< staminet » deftig verklaarden dat geene maatschappelijke
kwestie bestond, ten ware in de -verbeeldmg van eenige
heerschzuchtigen-? Dit belette echter niet dat een duizendtal werklieden der streek, 's zomers, in Frankrijk gingen
,
arbeiden.
M. Smeyster zou zoo vreemd niet opgekeken hebben
-ware Cesar's geest voor hem verschenen, als wanneer hij Tone
Vyncke's moeder voor zijnen statigen glimmenden bureauminis/re staan zag.
De oude vrouw keek hem scherp aan, maar zweeg.
— Wie heeft u hier binnen laten komen ? Ik heb geen
tijd om met bedelaressen om te gaan! riep de fabrikant nit.
— Ik ben noch jong, noch schoon meer, als sommige
meisjes, die bij u haspelen, sprak de oude spottend. Veertig jaar geleden, was Wanne Kerckhove een snel meisje,
zij trouwde met Hendrik Vyncke en ellendig en verrimpeld
staat zij thans voor u... Veertig jaar geleden ! En de vrouw
het hoofd buigende, bracht hare hand op haar voorhoofd.
Zij hief na een wijl haren grijzen kop omhoog en vervolgde
(< Veertig jaar geleden stond hier noch huis, noch kluis en
dan koesterde eene jonge moeder, een krijtend kind, wiens
,ouders door den hongersnood der jaren '4o waren ten grave
gesleept. Dat kind was wel uitbesteed geworden door
den arme, maar die jonge moeder droeg er zooveel zorg
van, al hadde zij het gebaard. Veertig jaren later was dit
verlaten wicht een vermogende fabrikant geworden en nit
dankbaarheid stelde hij den zoon zijner voedster zonder
brood. Kent gij dat kind en dien fabrikant, Mijnheer? ›,
vroeg de vrouw hem sterling beziende.
Smeysters hert bonsde in de borstkas en de hardvochlige nijveraar had al zijne zelfbeheersching noodig om zijne
oude voedster tot het einde te aanhooren. Zijne goede gevoelens stegen boven en zijne kwade inborst zou er door versmacht worden, maar neen, toegeven wilde hij met. Zijn
wil was van staal en ijzer, dien geene waanzinnige bedelares
zou doen buigen. Des rijkaards hand ging werktuigelijk in
,zijn' zak. Zijne voedster, die geld hoorde klinken. trad eene
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schrede achteruit. — Geene aalmoes! Nooit heb ik de
hand uitgestoken om eene almoes te ontvangen. Ik ben hier
gek Jmen om recht te vragen voor mijnen zoon!... Uw
geld wil ik niet! »
Smeyster had zich aan dien edelen tegenstand niet
verwacht, omdat hij de menschen met dezelfde maat mat,
gelijk hij zichzelven placht te meters. Zijne geldzucht kon zooveel, eergevoel en de gekrenkte waardigheid Bier schamelesloor niet begrijpen.
— 't Is goed, stamelde de ontstelde fabrikant... Als gij
mijne hulp versmaadt, moet gij maar gaan loopen. Uw
lekkere Tone zal nooit een slag work van mij hebben. Laat
mij met rust. Gij weet langs waar gij zijt binnengekomen.
Vertrek ! i>
Hard suisde dit laatste woord in het oor zijner voedster.
Tranen bolden over hare magere wangen en krampachtig
hield zij zich vast aan de kruk der deur. Zij wilde spreken,
maar kon niet... Zich een bovenmenschelijk geweld aandoende, ging zij nu voor den ondankbare staan. Zij hief
hare hand op en sprak : « God geve dat gij u nimmer
over die woorden te berouwen hebt, de vloek eener oude
vrouw, die morgen voor God kan verschijnen, zal u niet
treffen ; ik zou u niet kunnen vervloeken. Maar denk dat
gij kinderen hebt en dat gij zelf nog niet oud zijt. God
is meester van uw leven en van uwe toekomst... God isrechtvaardig!
Haar to zien in haren versleten wollen mantel, rosgeworden en gelapt ; hare stem te hooren, die rouw en
snikkend klonk, de ongelukkige scheen eene bezielde profetes, al scheen zij ook eene heks uit Macbeth.
Wankelend verhet zij den rijkaard, die als van den
bliksem getroffen was.
Zij moest door de koetspoort naar de straat gaan. Bij
toeval vond zij er de kinderen des fabrikants, die naar
school gingen, vergezeld door de meid. Wat waren zij
prachtig uitgedoscht! Zij geleken aan stijve poppen, getroeteld en' bedorven. Met afschuw deinsden zij achteruit voor
die in lompen gehulde « meet », welke met gebogen hoofde
dit ongastvrij huis verliet, hare mantelkap diep over hare
oogen nedertrekkende, om aan die 'gelukkigen hare tranen
niet te laten zien.
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Rechtover Smeyster's fabriek stond de paalsteen van de
Staatsbaan. De straatjongens vonden er zoo'n pret in er
ezelken over te springen, met gevaar af hals en beenen te
breken. De ardum was dan ook glad als marmer en diende
somtijds tot rustplaats voor een rondleurder. De schoolbengels waren sedert eenigen tijd in rep en roer, want hun
lievelingssteen was hun ontnomen.
Gansche dagen was hij bezeten door Wanne Vyncke.
Wanneer de zon gloeide en hare stralen op de straatsteenen
dansten ; wanneer de sneeuw als ganzenvacht traagzaam en
spelend neerviel; wanneer het rijmde en het brimmelde; den
ganschen godschen dag zag men er de waanzinnige (Aide
vrouw.
Hét laatste sprankel van 't verstand was uitgedoofd en
zij herinnerde zich niet meer, dat zij een' zoon en kleinkinderen had. Tone was, ten einde raad, naar het Fransche
vertrokken om werk te zoeken, maar Iced er zwarte armoede.
Zijne kinderen waren uitbesteed bij familieleden en moesten
van hunne prilste jeugd, de vaderlijke en de moederlijke liefkozingen ontberen. Hunne grootmoeder sliep in een dompig
strooien hutteken, wanneer zij haren steen had verlaten.
De wreede kwaejongens hadden in 't begin gepoogd de ongelukkige te verjagen, doch hunne sneeuWballen en keisteenen
hadden tot niets gediend. Sinds een schadebeletter een hunner
eene oorrekking had gegeven, - lieten zij de zinnelooze gerust.
ja, zelfs kregen zij medelijden en deelden niet zelden hunne
boterhammen met haar. « Meetje Vyncke », zoo men haar
noemde, deed niemand geen kwaad 'en de burgemeester der
stad had dan altijd geweigerd, ondanks het herhaald aandringen van Smeyster, haar naar een zinneloozengesticht te
doen vervoeren.
Uren en uren kon zij op den paalsteen zitten. In hare
kranke verbeelding deed meetje niets dan spinnen : zij draaide
aan het wiel en spun het garen. En werkzaam dat zij was. Een
lach verhelderde soms hare geestelooze oogen en zij zong, zij
zong het spinsterliedje. Het gebeurde ook dat zij eene pop
aan haren boezem drukte en « piekpokte >> of douwde. Zij
loech naar de pop, maar plotselings liet zij haar vallen, wanneer
zij Smeyster zag. Zij bekeek hem strak aan en zat dan
lang naar de richting te turen waar hij verdwenen was en
schudde eindelijk zeer langzaam haar hoofd.
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De wevers zagen haar gaarne en alhoewel zij heimelijk
opgestookt werden om de voor den fabrikant lastige gebuurvrouw to verjagen, wilden zij bet niet doers, omdat zij varier en
moeder eerden en ook kinderen hadden, voor wie zij hard
moesten werken.
De oude spinster heeft dit Leven twee jaar vol..
gehouden. Nu rust zij onder de groene terp, waarop
de kinderen des grafinakers spelen. Het houten kruisje is
reeds tang verdwenen, maar het granieten kruis van den
goddelijken timmermansknecht blijft het symbool der gelukzalige rust voor den armen werkslaaf; het symbool der
onverbiddelijke gerechtigheid voor den uitbuiter.
M. Smeyster is gemeenteraadslid geworden, zoo'n brave
liefdadige rijke, die zoovel3 wevers werk geeft!

Waregem.

LEONCE DU CATILLON.
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EEN PRAATJE OVER GOTHISCHE BOUWKUNST
TOEGEPAST OP BURGERSWONINGEN.

ET Be/fort heeft reeds menige fraaie bladzijde gewijd
aan de kunst van schilderen en beeidhouwen. Verschillende bevoegde personen hebben de verhevenheid
doen uitschijnen van de gothische of christene kunst,
toegepast op de kerken. Laat mij toe in uw verdienstelijk
tijdschrift een woordje te zeggen over de gothische kunst,
toegepast op burgerswoningen.
Wij beleven de hergeboorte der gothische kunst. Die
verstootelinge der Brie laatste eeuwen wordt langzamerhand
weer aangetrokken en begrepen; de zucht naar nieuwigheid
en bastardij is verzadigd en men keert traag doch
tesloten — tot de gezonde overleveringen van vroeger terug,
Die terugkeer gaat moeilijk; alle officieele instellingen
zijn doordrongen van den valschen modernen geest ; alle
programmas zijn geschoeid naar die leerwijze ; de realistische
neiging van vele pedagogen komt in opstand tegen die_
kunst, beoefend in de schaduw van het kruis, en 't is slechts
de macht van het ware, die den weg zal banen naar de
volledige hergeboorte van de gothische kunst. En de waarheid is sterk genoeg om dit felt te voltrekken.
Men bemerke wel dat wij de gothische kunst van vroegere eeuwen, met al de eigenaardige kunsttrekken van Karen
,,t07 in deze eeuw niet heel en gansch zullen terugvinden.
Wij willen onze kunstenaars de vernedering nict aandoen,
te denken dat deze eeuw tot alle oorspronkelijkheid onbekwaam is en het er slechts om te doen is behendige
nabootsers te maken.
Dat ware, naar ons inziens, een ongelukig ideaal onge-
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lukkig voor de schilderkunst, ongelukkig voor de beeldhouwkunst, doch nog ongelukkiger voor de bouwkunst.
't Is slechts over ,
de Bouwkunst dat wij thans willen
spreken, — de gothische bouwkunst toegepast op burgerswoningen.
Eene gothische woning wordt door velen aanzien als
eene antiquairen-gril, en een gothischgezinde heeft zoo wat
waaronder
het air van eenen achteruitkruiper. Anderen
vele officieele vakmannen kunnen het wel over het hart
krijgen dat men gothische kerken bouwe, doch in het civiel
vinden zij het heel en gansch misplaatst. « Dat is van onzen
tijd niet » zeggen zij.
Ongelukkige opvatting !
Laat ons vooreerst het woord gothisch tot zijne ware
beteekenis brengen. — Dit woord is ons overgebleven van
de oude Gothen, die afbraken met de bestaande gebruiken
in kunst en handwerk en aan al hunne gewrochten die
eigenaardige lijnen en vormen gaven, die het karakter uitdrukten der stof door hen behandeld. Alles berustte bij hen
op eene logische beredeneering. 't Zijn die grondbeginselen
die de uitgangspunten waren der gothische kunst. Gothisch
heeft dus door zijnen oorsprong bijna dezelfde beteekenis
als logisch, en z66 zou het, naar ons bescheiden oordeel,
ook moeten verstaan worden.
In de middeleeuwen was de gothische bouwkunst in
haren vollen bloei, en de menigvuldige meesterstukken die
dan opgericht werden, zijn nu het voorwerp der algemeene
bewondering. — Men denke echter niet dat men ten dien tijde
in gothischen stijl enkel kerken bouwde; de bouwmeesters,
benevens de verschillende ambachtslieden, waren meest alien
kunstenaars in hun vak, en dezelfde harmonij van lijnen,
dezelfde degelijkheid van constructie, dezelfde zorg voor al
de bijzonderheden, laat ons zeggen dezelfde bezieling der
stof, ontwaarde men ook in de burgerswoningen. — De
kerken en sommige burchten, met hunne zware muren,
hebben menige eeuwen kunnen trotseeren, doch de meeste
burgerswoningen, lichter van bouw, zijn verdwenen. En dam'
waar, — zooals to Brugge, Gent en andere oude steden
nog eenige burgerswoningen der XVe en XVIe eeuw
zijn overgebleven, zijn deze het voorwerp der algemeene

PRAATJE OVER GOTHISCHE BOUWKUNST. 285
bewondering, en als zoovele voorbeelden van grondig beredeneerde bouwkunst en goeden smaak.
Welnu, wij zouden ze willen terug zien verrijzen, de
gothische burgerswoningen, — en wij zijn gelukkig te bestatigen dat de St Lucasscholen overal het goede zaad in
dien zin verspreiden. En dat zij begrepen worden, bewijst
het gedurig aangroeiend getal bouwkundigen die gaan putten
aan die bronnen van degelijke wetenschap.
En als wij zeggen « gothische woningen », dan willen wij
dit geenszins in den zin van dezen die ons antiquaires of
achteruitkruipers noemen, — neen, wij willen de goede
logische grondbeginselen der middeleeuwen toegepast zien
,
op de gebruiken en vereischten van dezen tijd.
Zoo bijvoorbeeld, meenen wij het verkeerd burgershuizen
te bouwen met nauwe vensters, verduisterd door klein in
loodgezette ruitjes, die het inwendige somber en treurig
stemmen. Dat is niet meer van dezen tijd. Het heldere
, groote spiegelglas is uitgevonden ! Gebruikt dit om lucht,
licht en opgeruimdheid te geven.
Als uwe constructie een sterk verband . eischt en eene
zware dracht medebrengt, gebruik dan geene zware lompe
balken, uitsluitelijk omdat men zulks deed in de middeleeuwen. — Dan waren er nog geene ijzeren poutrellen en
was men verplicht de kloekte te zoeken door zware eiken
balken. Met de huidige materialen kunt ge dat duurzamer
en tevens lichter en aangenamer, ja — in den vollen zin
des woords — meer gothisch inaken.
Vroeger gebruikte men veel witten steen, doch hij was
hard en trotseerde den tijd. — Bezig uit geest van nabootsing
geen Franschen steen die groen wordt, afbrokkelt en, in
plaats van kloekke, zwakke punten meebrengt, die eene spoedige herstelling doen vreezen. Dat is niet gothisch, al heeft
het den schijn.
Maak geene groote ouderwetsche haardsteden, in dezelfde
voorwaarden als toen men niets dan hout in het open vuur
,brandde. Houd in vormen en constructie rekening van de
vuren en de verwarmingstoestellen van dezen tijd.
Maak in uwe gevels geene kijk- en schietgaten, geen
wachttorens, — dit is goed voor een museum van oudheden,
doch dit zijn misplaatste, ongerijmde zaken in dezen tijd.
' In plaats van achteruitkruiper, wees progressist in de
gothische kunst.
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Doch... wat ge de meesters van vroeger moet nadoen,
is het binnenhuis die koesterende gezelligheid geven, _die
`het familieleven aanprikkelt, -- trachten de spreuk van den
huiselijken haard Oost West t'huis best, door eenen aangenamen indruk te bevestigen. — En dat verstond men uitmuntend in de XVe eeuw.
Wat ge nog moet nadoen is die welberedeneerde
constructie, die eigenaardige, die karakteristieke vormen
voor elke stof, die rechtzinnigheid in al de elementen van
den bouw, die waarom en daarom van elk motief, van elk
versiersel. Geen versiersel voor het versiersel alleen, maat
-het noodzakelijke op zoodanige wijze voorgebracht dat het
een aangenaam versiersel worde en meewerke om tot een
harmonisch geheel te leiden.
Leen ook aan onze bekwaine voorouders die welbedachte kappen, zoo goed geschikt voor ons guur en veranderlijk klimaat, — dat timmerwerk waarin de werkman zoo
klaar toonde meester te zijn in zijn yak, en werk leverde
dat door zijn vernuftig verband na verscheidene eeuwen
'nog goed in den haak staat.
Ziedaar waar de jonge gothische school onze bouwmeesters wil richten, en ziedaar den weg om de gothische
kunst een meer volkslievend karakter te geven en haar te
doen doordringen in al de standen der maatschappij : in
de kathedraal, in de nederige bidkapel, in het paleis der
grooten, in de woning van den nederigen burger.

Wat is men misloopen in bouwkunde, wat is de algemeene smaak bedorven en hoe is de opvoeding van het
yolk daar omtrent slecht opgevat ! — Zien wij eens wat
dezen die de gothische kunst vervallen verklaard hebben, in
de plaats brachten. Zien wij eens naar de burgershuizen in
de laatste tijden opgericht.
Ga in de moderne prachtwoningen; bezie het geheel,
bezie de bijzonderheden. Alles is valsch, alles is bedrog.
Alles is opgeofferd aan eenen grootschen ijdelen schijn. Zie
die reusachtige pijlers in de vestibule. Wat hebben zij te
dragen? Niets, soms zijn zij van marmer, doch dikwijls ..,
van plaaster. Hoe grootsch, hoe ruim die rijpoort, — vat
moet het huis uitgestrekt zijn ! Bedrog! De meeste plaatsen
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zijn vernepen, lucht, licht en ruimte ontbreken overal. Langs
de straat een of twee groote pronkkamers, kamers voor
de groote omstandigheden, die zelden plaats hebben. En
in de kamers van dagelijkschen omgang loopt men op elkander !
Voorzeker zijn er onder de moderne bouwkundigen zeer
bekwame mannen, doch meest alien zijn geschoeid op de leerwijze van het bedriegelijke decorum. Men heeft hun het hoofd
vol geblazen met kolommen, kapteelen, frontons, naar Grieksche, Romeinsche en Byzanthynsche modellen ; zij hebben
zMlang geblokt in de orden, dat zij het als phcht aanzien
al die motieven, of het gepast is of niet, in onze woningen te
gebruiken. ZOO komt het dat doorgaans heel de constructie
verstoken is onder eene vracht nuttelooze en misplaatste
versiersels, en sommige onzer woningen van binnen niet
slecht gelijken aan eene verzameling antichambres uit het
Rome en Athenen van over eeuwen.
Onze officieelen widen het gepast hunne voorbeelden
te zoeken bij de Romeinen en de Grieken van voor Christus geboorte ; dar gaan zij afteekenen en namaken, en zij
oordeelen het ongerijmd dat onze belgische ,kunstenaars
voorliefde hebben ' voor de meesterwerken hunner voorouders, meesterstukken, die hier oneindig beter op hunne
plaats zijn en strooken met ons nationaal karakter.
Waar zijn de anti quazren-grillen? Waar is de af te keuren
achteruitkruiperij ?
Wij bewonderen volgaarne de werken der oude Grieken
en Romeinen voor wat de plastiek betreft, doch in zake van
bouwkunde meenen wij dat de logiek der constructie voor
de pracht gaat van het decorum, --- en zoo vinden wij
vele kopijen van schoone gebouwen uit de warme zonnige
streken van het zuiden zeer misplaatst in ons guur afwisselend klimaat van Noord-.Europa.
Eene tegenstrijdigheid. — Onze schilders leeren lang
de ontleedkunde van het menschelijk lichaam, ten einde
naar waarheid eene figuur te kunnen teekenen. Onze bouwkundigen worden op eenen tegenovergestelden weg gestooten :
zij besteden al hunne studie aan het kleed van het gebouw
en veronachtzamen het geraamte.
Dit gebrek aan logiek zien wij niet alleen in de groote
lijnen der woningen; die bedrieghjkheid ontmoet men verder bij elken stap. Zie naar de meubels. Vroeger liet
men het hout in zijne natuur en versierde men het met aange-
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naam snijwerk; nu neemt men gemeen hout en, wat men
vroeger besteedde aan de kunst, wordt nu verteerd om het
hout te bedekken „ met een dun pelleken mahonie- of ander
kostelijk hout, ofwel om het te schilderen.
Het kunstig gesmeed ijzer is vervangen door eene nabootsing in geutijzer. Van verre heeft dat bijna denzelfden schin,
alhoewel er voor geen tier kunst in zit in het onder betrek
van kloekte met het sndwerk niet kan vergeleken worden.
De bezielende hamer van den smid is opgeofferd aan den
schijn en den goedkoop.
En zoo verbant men de kunst uit de nijverheid!

Kan deze strekking leiden tot het ware, tot het schoone?
Neen! die zucht naar schijn, naar klatergoud, is eene dwaling,
eene grove dwaling, en de St-Lucasscholen doen, onder vele
oogpunten, een goed en heilzaam werk, met deze verkeerde
opvatting van het schoone te bestrijden en trachten nit te
roeien.
Wij zeggen onder vete oogpunten :
Niet alleen veredelen zij den smaak, verheffen zij de
waarde van het werk, loch ook onder sociaal oogpunt
betrachten zij voor den ambachtsman eene zekere opbeuring. Want zeker zou er voor deze eene lotsverbetering uit
voortvloeien, wilde men in de burgerswoningen min geld
besteden aan klatergoud en meer aan degelijken arbeid en
aan kunst.
Met het oog op de grondbeginselen der bouwkunst hiervoren verdedigd, meenen wij een werk te moeten doen
opmerken van den bouwmeester onzer provincie, den heer
Stefaan Mortier, professor aan de St-Lucasschool te Gent.
Deze bekwame meester heeft te Lokeren, wijk Bergendries, eene woning opgericht, die als type kan dienen van
gothischen still, toegepast op de burgerswoningen : het is
het huis van den heer Van Duyse-Blanchaert. De heer Mortier
heeft er gebruik gemaakt van al de materialen en al de
goede uitvindingen van dezen tijd. Heel het gebouw draagt
tot in de kleinste bijzonderheden den stempel van studie en
oorspronkelijkheid. De 400 verschillende teekeningen, (plans
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der bijzonderheden) voor deze woning vervaardigd, zijn als
zoovele studien, waar de logiek in elke lijn doorstraalt. Al
de grieven, het gothiek (toegepast op burgerswoningen) ten
.laste gelegd, zijn er zegevierend te boven gekomen.
Het uiterlijke is hef en aangenaam door zijne verschei,denheid : niet min dan veertien gevels, alien min of meer
'verschillend in hunne bijzonderheden, verrukken den aan,schouwer. De afwisseling der kappen, alhoewel streng verrechtvaardigd, geeft aan den bouw eene schilderachtige
silhouet.
Het binnenhuis is opmerkenswaardig van verdeeling. Elke
plaats heeft de grootte wenschelijk voor het gebruik; de
gemeenschap tusschen de plaatsen is gemakkelijk en overal
brengen lucht en licht eene verkwikkende gezelligheid.
Met welgevallen rust het oog op de schilderachtige
plafonds, die van plaats tot plaats verschillen, even als de
haardsteden, die tevens alien eene voortreffelijke Vlaamsche
volksspreuk dragen.
Het zou ons te ver leiden in al de bijzonderheden van
dit gebouw te treden; wij willen het enkel doen opmerken
als eene volmaakte uitdrukking van de gothische bouwkunst
toegepast op burgerswoningen, zooals de jonge school, waarvan Mr. Mother een der beste meesters is, ze verstaat en ze
wil verspreiden.
En wees zeker, 't is de bouwkunst van waarheid, dus
van ware schoonheid, — de bouwkunst die geroepen is om
het valsche en het ongerijmde der moderne school te doen
verdwijnen, — de bouwkunst die wij hopen die te zijn
der ar eeuw.
Lokeren.

HEIN.

4
Op 19 December laatst vierde men de plechtige wijding
der hiervoren bedoelde woning. Ter dezer gelegenheid werd
volgend gedicht voorgedragen, opmerkenswaardig over zijne
eigenaardige opvatting.
Goddank ! daar staat 't gebouw voltrokken
En zijn wij hier in feest vergaárd,
Nu gtj, ons priester, gij, ons broeder,
Gods zegen uitspraakt op den haard,
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Want de hoofdzaak is het : 's Heeren zegen;
Ook wenschen we hem onz' vrienden toe,
Want wie men weze, waar of hoe :
« 't Is al gelegen aan Gods zegen! » (i)
't Is wel verdiend den naam to roemen
Van hem wiens geest en scheppingskracht
Aan al de lijnen dezer woning
Een glans van kunst en studie bracht.
Mortier, gij bouwt als de oude Vlamen,
Uw kunst veriijkt de 'idaamsche kroon,
Uw werk bevestigt deze waarheid :
« Geen ry'ker kroon dan eigen schoon, »
Mocht steeds een waarlijk .huis'lijk leven
Het kenm erk zijn van deze woon,
En mocht' de wederzijdsche liefde
Er zeetlen op den hoogsten troon !
Dat men bier nooit 't genoegen zoeke
Dan bij den vaderlijken haard,
Waar prijkt en waakt ons oude spreuke :
« Een eigen haard, dat is goud waard. »
Dat ook de zucht naar vreemde landen
Hier nooit de vriendenbanden breek'r
Want velen keerden fel ontgoocheld
Uit de een of de andere vreemde streek.
Men minne steeds het duurbaar plekje
Waar de oudjes bouwden 't eerste nest,
Men hoil de gouden lens in eere,
Die luidt en leert : c Oost West, 't huis best ».
Voorzeker zal beproeving komen
En choefheid brengen aan den haard,
Want in den loop van 's menschen leven
Gaan wel en wee steeds nauw gepaard.
Doch, noemt men 't niet een t duivelshuisken »
Waar nooit komt kioppen tegenspoed?
Daarom toch nooit gebrek aan moed,
Want « leder huisken heeft zyn kruisken ».

(1) De kursieve slotregels van elke stroof zijn volksspreuken in de
verschillende haardsteden der woning gebeiteld. Nr i in de eetplaats,
2 in de pronkkamer, 3 en 4 in de familiekamer, 5, 6, 7 en 8 op de
slaapkamers.
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Men kan wel schoone planners makers
Tot veering van den slechten dag,
In Godes hand zijn voorzorg nemen
Voor ongeluk en tegenslag
Edoch 't gebeurt schier alle dagen
Dat 't onverwachte ons plots verschrikt,
En men getroffen moet erkennen :
c De mensch die wikt, maar God beschikt.
Maar daarom echter niet te treuren
En droef te bukken onder 't leed,
Met rouw en wanhoop in het harte,
De goede God is niet zoo wreed.
Want waar hij wondt weet Hij te zalven,
Hij zal Kier ook een trooster zijn,
Hij toont het steeds in al zijn werken :
c Na regen komt er zonneschiln. »
Voor deze woning rijst een bidplaats
Gebouwd ter eer' van 't heilig Hart,
Dit Hart zoo vol van vuurge liefde,
Dit Hart zoo vaak vervuld van smart.
Die bidplaats blijve een pand van hulde
Aan Hem die in ons harte leeft,
En zeker biengt het ons zijn zegen
c Want God die leeft, die alles geeft!

EITEEMEEMEI
DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.
KUNST EN LETTEREN.
Albrecht De Vriendt. — POL DE MONT schreef in de Vlaamsche School eene aantrekkelijke bijdrage over den uitmuntenden Vlaamschen kunstenaar ALBRECHT DE VRIENDT. Daarin lezen wij o. a. :
c Met zijn broeder JULIAAN, behoort deze schilder tot de weinigen,
welke — van de zeer velen, die, op LEYS ' roemrijk spoor, den sedert
de 16' eeuw verloren schakel der middeleeuwsche Vlaamsche traditie
weder opnamen — zich tot iets meer en beter dan tot schilders van
rijkstoffige kostumen en archaische meubelpracht ontwikkelden.
En zie — een door velen beganen misslag wil ik hier terloops
herstellen. Wat anderen ook al beweerd hebben, noch JULIAAN, noch
ALBRECHT vernederden er zich ooit toe, den grooten Antwerpschen
meester slafelijk na te volgen. Verre van daar ! Deze de jongste, zoowel
als gene, de oudste, verjongde zelfs in zekeren zin de LEYs'sche
manier, het gewild-hoekige, bestudeerd-ouderwetsch, aan vele van LETS'
figures eigen, vastberaden verzakende, en overigens hun teekening'
hun perspectief, en in zekeren zin ook hun kleur modernizeerende. s.
Dr Claeys. — « Dr H. CLAEYS, pastoor der St -Nicolaaskerk te
Gent, heeft als overdruk uit het Befort, een lief gedicht uitgegeven,
vol warme Nederlandschgezindheid, getiteld Herinnering aan het XXII'
Nederlandsch Congres voor taal- en letterkunde. » (Nederl. Museum.)
Nestor de Tiere. — De Vlaamsche School is nog al streng in
haar oordeel over het laatste stuk van NESTOR DE TIERE : Roze
Kate, het Treursj5el der Smeden : « Het stuk zit goed ineen, men
bespeurt dadelijk, dat het geschreven werd door eene zeer ervaren
hand... En toch heeft, naar onze mc..ening, onze letterkunde aan dit
zoogenaamde treurspel der smeden niet veel gewonnen. Het staat in
onze schatting niet hooger dan al die Fransche drama's, welke wij
gewoon zijn met den naam van draken te bestempelen, alhoewel ik
het gaarne als het beste van alle beschouw. Het onderwerp van 't
stuk zal nooit anders dan afgrijzen verwekken : tweelingbroeders die
hunne moeder vermoorden en hunne misdaad op den hals weten te
schuiven van een derden broeder! Is het gemoed van het publiek dan
toch zoo hard dat men het slechts aan het trillen krijgt door er met
mokers van dat kaliber op te beuken?... »
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Christian Wagner. — In De Gids van Januari staat eene uitgebreide en aangename studie van Dr BYVANCK over den Zwabischen
dichter CHRISTIAN WAGNER. 't Is een arme, eenvoudige landman van
een klein buitendorp, die terzelfder tijde een groote dichter is voor welken
de stemmen der natuur geene geheimen bezitten en die ze gevoelvol
in vloeiende, heldere, onberispelijke Duitsche verzen weet te vertolken.
Leo XIII. — Is het niet merkwaardig onzen Heiligen Vader te
hooren roemen in de Koninklijke Academie van Nederland en dien
lof te lezen in een protestantsch tijdschrift? « De heer prof. BOOT
hield een voordracht oven de Latijnsche gedichten van paus LEO XIII.
Hij deed een korte levensschets van den paus-dichter voorafgaan en
deelde merle hoe deze reeds op twaalfjarigen leeftijd een epigram dichtte.
Een eerste bundel Latijnsche gedichten verscheen in 1883, een tweede
in 1886 en 1887 en in 1892 kwam een prachtwerk van de pers
LEoNis XIII P. M. carmina et inscriptiones cum accessionibus
novissimis. Prof. BOOT gaf een overzicht van den inhoud en sprak
als zijn -oordeel uit dat de Latijnsche poesie van paus LEO, tot het
beste behoort wat op dit terrein in onzen tijd werd voortgebracht. »

(Ned. Spectator.)
Maeterlinck. — Het gezelschap 1'(Euvre van Parijs heeft te
Brussel en te Amsterdam Pelleas en Maisande van M. MAETERLINCk
vertoond. Zie hier het oordeel van den Gids : Wat bij de voorstelling mij diep ontroerd heeft, het zijn voornamelijk diezelfde tooneelen
wier dramatisch karakter mij reeds bij de lezing had getroffen : het
tooneel, waar Golaud den kleinen Yniold uithoort, hoe Pelleas en
Melisande zich holden wanneer zij te zamen zijn en waar hij, hem

optillende tot de hoogte van Mêlisande's venster, den knaap laat vertellen, wat hij daar binnen ziet, waar Pelleas en Mèlisande samen zijn;
het tooneel der wederzijdsche liefdebekentenis in het 4 e bedrijf, waar
Golaud de geheven overvalt en Pelleas doodt; eindelijk, het slottooneel, het roerend sterfbed van Melisande, die niet weet dat zij sterven
gaat, en aan Golaud hare liefde voor Pelleas bekennend, waarin zij
niets schuldigs kan zien, met een klacht van medelijden voor het arme
wichtje dat zij het leven geschonken heeft, dit leven verlaat dat haar
niets dan jammer gaf. Voor den dramatischen toestand in al deze
tooneelen vond MAETERLINCK, bij een grooten eenvoud van uitdrukking, in het zangerig proza, waarvan hij het geheim bezit, een dichterlijken toon, die nog lang in de herinnering blijft naklinken. ) De
tooneelschikking liet te wenschen over en verminderde den indruk
sommiger tooneelen, Dat Pelleas en iiielisande vol is van symbolen, wellicht in zijn geheel ben groot symbool van het menschelijk
bestaan, hindert mij niet. Het bevat genoeg algemeen menschelijks,
genoeg aangrijpends om, los van alle symbolische beteekenis, belangstelling te wekken. Hetgeen mij bij de vertooning, niet zoozeer bij de
lezing, hinderde, is het popperige ervan. Er is iets automatisch in de
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wijze waarop de personen, om in de stijl van bet stuk te blijven,
gedwongen zijn bet te spelen. Twee of drie gebaren, twee of drie
houdingen, twee of drie intonation, daarbuiten mag men, met enkele
uitzonderingen, niet pan. De doorloopende klagende melodie der
stemmen, het langzame in beweging en gebaren, het naIef verwonderde
in de gelaatsuitdrukking brengt iets gebeimzinnigs te weeg, waarop
men zich een tijd tang met eenig genot kan laten wiegen. Maar dat
die bloedelooze menschjes zonder duidelijk geteekend - karakter, zonder
veil, toch slechts een oppervlakkige, voorbijgaande charme wekken
kunnen, bespeurt men zoodra -zij zich als werkelijke menschen gedragen, als menschen die weten wat zij willen; die door liefde heftig
bewogen worden, als menschen, vatbaar voor toomelooze drift en voor
diep beiouw. Dan stroomt het bloed, dan klopt het hart, dan leeft
het drama en leven wij mede met de gebeurtenissen, die daar op
geringen afsLand van ons plaats hebbea. (Januari). De Nederlandsche
Spectator shift zijn oordeel in de volgende bewoording : « Mij dunkt,
Pelle'as ell Maisande is een stuk om gelezen, niet om gezien te
worden ; de kunst van MAETERLINCK eene, die zich slechts iichten
kan tot een zeer Mein deel van het publiek. En geen vertolking, hoe
volkomen, geen propaganda, hoe ijverig ook, zal hieraan iets kunnen
veranderen. » (13 Januari.)
Pol de Mont. — Maar al herleidde men zoo het aantal gedich.
ten — uit Claribella — tot op de helft, zegt De Gids, dan bleef er
nog een bundel frissche, gloedvolle, dichterlijke en muzikale verzen over,
welke het een genot is te lezen.
Niobe. — Nog zoeken de dichters hun onderwerp in de Oudgrieksche fabelleer en zoo schonk ons EDWARD B. KOSTER een epos,
In mooie rijmlooze jamben wolcit ons het leven en lijden
geschetst van haar, die in de traditie bleef leven als het beeld der
moedersmart en de oude sage boeit ons nog eens weder in haar
nieuw gewaad. (Ned. Sped.)
Jozef IsraEls. — Hoe JOZEF ISRAELS zijn weg vond en een
groot kunstenaar geworden is?... Lees de volgende reken uit de keurige
schets van zijn leven en streven in de Gids van Februari : « Heel
miserabel moest hij door een verblijf in Zandvoort zijne geschokte
gezondheid trachten te herstellen. Zandvoort was toen een zeer weinig
bezocht en primitief visschersdorpie, zoo schilderachtig gelegen aan den
voet van het duin.
De fraaie binnenhuizen, het aardige costuum der inwoners van dat
dorp, een zoo geheel ander midden als dat waarin hij tot dien tijd
geleefd had, deden IsRAELs echter bespeuren dat dramatische onderwerpea ook in het gewone leven te vinden zijn; dat de smart even
pijnlijk is onder het yolk als in andere klassen, dat een kalm visschersbinnenhuis, zacht verlicht door kleine ramel, even harmonieus en
poétisch kan zijn als elk ander historisch of litterair gegeven.
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Een verblijf van enkele weken was voldoende geweest om hem
zijn genre te doen vinden, daar, in dat kalm zeedorpje, waar hij zich
alleen en rustig aan zijne indrukken en mijmeringen kon overgeven,
ver van de soms zoo schadelijke zoogenaamd aitistieke gesprekken.
ISRAELS woonde bij een scheepstimnierman, met wiens gezin hij
alles deelde.
Hij vroeg zich af in lien tijd, of hij ooit iets goeds zou waken,
en juist dat eenvoudige leven dat hij medeleefde, die binnenhuizen
die hij voortdurend om zich heen zag, de eenvoudige, mooie kleeding
der visschers bevolking, nog zoo vol stijl en karakter, troffen hem door
de intimiteit die er uit spreekt. »
Potgieter. ---. De Noord.nederlandsche tijdschriften schalten het
werk niet hoog van J. H. GROENEWEGEN over POTGIETER : « Met
veel toewijding en ijver geschreven, geeft GROENWEGEN'S werk noch.
tans den indruk alsof de schrijver er niet in geslaagd is, voor zichzelf
een sprekend beeld van POTGIETER te zien verrijzen. Allerlei bouwstoffen heeft hij vergaard, maar ze niet tot een beeld kunnen vormen.
Zij pasten niet en hij kon ze niet met cement vereenigen. Ofschoon
hij zelf ergens zegt, dat de otntrek van POTGIETER'S beeld duidelijk
in den nevel van het verleden te ontwaren is, wordt die omtrek niet
scherp geteekend, blijft de nevel hangen. Bij de hand had de schrijver
een ruime schuur met bouwstoffen, waaruit hij ook we] putte, maar waarnaar hij vaker verwees, en waarin hij brokstukken liggen het, die hem voor
zijn beeld uitstekend te pas hadden kunnen komea. (Ned. Spectator.)
Edgar Farazijn. — POL DE MONT teekent in de Vlaamsche
School van Januari een lief portret van den gemoedelijken schilder,
EDGAR FARAZIJN : c< Van de oude school behield hij de soliede
teekening en in zekere maat ook het meesterachtige schilderen , van
de jongere, die der luministen, keek hij het geheim af, zijn zcetjes
en duinen, weiden en hoiden te verlichten met een weinig van het
zilver, goud en purper der morgen-, middag- en avondzon, niet zooals
deze door de bestoven en bedompte ruiten van de werkplaats schemelt, maar zooals zij daarbuiten alles en alles verlevendigt en opluistert met Naar verblindenden schitterglans.
Door zijn innerhjken aanleg is Farazijn een intimist, zich verlustigend
in het bespieden van het stille, kleine leven van kleine, stille menschjes. *
Verval in de Letteren. — ARTHUR SYMONS heeft de nieuwe
strekkingen der letterkunde geschetst in zijn boek : The Decadent
Movement in Literature. Le bier volgens de Vlaamsche School het
kort begrip van zijn werk : . De schrijver merkt op dat de literatuur
van de jongste generatie werkelijk decadent is en alle eigenschappen
vertoont die het einde van groote perioden kenmetken, de hoedanig..
heden °die we ook aantreffen in het Grieksche en Latijnsche verval
een zeer sterke zelfbewustheid, een rusteloozen ijver in 't nasporen,
een buitengewoon verfijnde verfijning, een geestelijke en moreele
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averechtsheid. Indien wat wij 't klassieke noemen werkelijk de opperste
kunst is — die hoedanigheden van volmaakten eenvoud, volmaakte
gezondheid, volmaakte verhoudingen de opperste hoedanigheden zijn
dan is de deze periode vertegenwoordigende literatuur, belangwek-trend, mooi en nieuw als zij is, werkelijk een nieuwe, mooie en
belangwekkende ziekte. Hij bespreekt vervolgens de gebroeders DE
GONCOURT met, zooals HUYSMANS zegt, hun style tachete et faisande',
die HUYSMANS zelf ook in de hoogste mate bezit. Hij deelt -mede
hoe ERNEST HELLO due ma/adze fin-de-sidcle als volgt heeft gekarakterizeerd : Hebbend verlangen zonder licht, weetgierigheid zonder
wijsheid, God zoekend langs vreemde wegen, langs wegen aangegeven
door menschenhanden ; roekeloos wierook brandend op de hooge plaatsen
aan een onbekenden God, die is de God der duisternis.
Voorts worden Impiessionisme en Symbolisme gedefinieerd en de'
kunsttheorieen van de beide DE GONCOURTS en VERLAINE besproken,
het zoeken naar l'image peinte en l'epithete rare der eersten, die
zelf bekennen gepassioneerde, nerveuse, ziekelijk — impressionable
schepselen geweest to zijn, en het car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, Hen que la Nuance uit zijn Art Poetigue en de
uitspraak : L'art, mess enfants, c'est d'etre absoluinent soi-meme van
den laatste, die in zijn latere werken een overdreven, soms kinderachtigen eenvoud betracht. Dan wordt behandeld STEPHANE MALLARME,
met zijn Latijnsche phraseologie en Latijnsche constructie, met zijn
nerveuse horten en stooten, zijn moorddadig-ingewikkelde verzen. Zijn
aantrekkelijke persoonhjkheid wordt mede aansprakelijk gesteld voor
een groot deel der nieuwste Fransche literatuur, en een gezegde wordt
meegedeeld van een jongen dichter, die zeide : wij zijn veel verplicht
aan MALLARME, maar hij heeft ons alien drie jaren achteruitgezet.
Een der gevolgen van MALLARME's proeven met de rekbaarheid,
van 't rythme zijn de zoogenaamde vers libres die onder de handers
van GUSTAVE KAHN en EDOUARD DUJARDIN eene eigenaardige bekoring krijgen. De rijmen zijn onregelmatig en het rhythmus, oogen-schijnlijk zonder eenige structuur, heeft een bijzonder klankeffekt, dat
vooral bij 't voorlezen of vooizingen (zingzeggen) in 't gehoor valt. In
deze waaghalzerijen is ook JEAN MOREAS 'n baas, die bij een gesprek
over de metrische techniek in een cafe over de tafel leunend tot VER-LAINE zei : Gij, VERLAINE hebt slechts regels van zestien lettergre-pen geschreven ; ik heb regels geschreven van twintig lettergrepen. En
zich tot den heer SYMONS wendend vroeg hij gretig of SWINBURNE
dat ook gedaan had. Doze vraag is kenschetsend voor den man en kan
ook eenig denkbeeld geven van de vele jonge litterateurs, die impressionisten zijn omdat het mode is en symbolisten omdat het de smaak is.
De schrijver wijst er op, wat vroeger in voorname Engelsche bladen wend aangetoond, dat de door OCTAVE MIRBEAU zoo opgehemelde
Belgische SHAKESPEARE, MAURICE MAETERLINCK geen SHAKESPEARE
is en eer behoort tot de school van WEBSTER. en TOURNEUR.
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dramatist heeft hij slechts een note nl. die van vrees ; slechts 66n
methode, die van herhalmg. Als de eigenlijke uitvinder van deze manier
van werken wordt genoemd VILLIERS DE L 'ISLE ADAM, een combinatie van SWIFT, POE en COLERIDGE, en gewezen op zijn CONTE5
CRUELS en AXEL, dat ongetwijfeld de oorsprong is der symbolistische
»

WETENSCHAPPEN.
De Arische volkeren van Europa. — Leest in het Muse'on
van Januari eene studie over de twee groepen van Arische volkeren,
die in Europa kwamen nederzitten, de eene rond de Baltische, de
andere rond de Middellandsche zee.
Tooverkunst. — In de Dietsche Warande handelt H. G. VAN
ELVEN over de tooverkunst in de Middeleeuwen << De tooveraars
hadden in Europa, eenen alles overheerschenden invloed. Thans echter
weten wij dat de kunst van heksen en tooveraars niet veel beduidde
en dat hun vermogen bestond in de eigenschappen .van minerale, plantaardige en dierlijke stollen, die ztj wisten te mengen naar gelang zij
iemand genezen, benadeeld of dol verliefd maken wilden. Voegen wij
bier eenige bijzondere middelen bij, om de menschen met magneet te
betooveren, om zekere gevaren te weren, om zich God en zijne heiligen
gunstig te maken, zoo weten wij al wat de zwarte kunst vermocht. 3.
Oude Kalenders. — De K. Vl. Academie heeft een werk uitgegeven, hetwelk als volgt besproken wordt in den Ned. Spectator
van 6 Januari Aardige bijdragen tot de zeden in de Middeneeuwen
bevat de Kalender en Gezondheidregels, getrokken uit het handschrift
der boekerij van de Hoogeschool te Leuven, getiteld : Liber Orat.
Eland., uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie door
P. ALBERDINGIVTHIJM (Gent, A. Suffer.) Het is bekend, hoezeer men in
vroeger tijd met aderlaten in de weer was; van daar dat bij iedere
maand op dit punt -wenken worden gegeven. Maar ook ten opzichte
van spijs en drank worden bier allerlei raadgevingen gevonden. In
Januari bij voorb. moet men 's morgens niet veel eten en zich vooral
wachten voor eenden en snoeken; daarentegen wordt een goed glas
wijn aanbevolen en het verorberen van waterkrabben. Voor de gezondheid is het zeer dienstig om in Maart vroolijk te zijn; in April moet
men geen rookvleesch en geen varkenvleesch gebruiken en in Juni en
Juli geen kleine visschen. In September is het bedenkelijk te dineeren
met robben en look; daarentegen moet men zich te goed doen aan
schapenvleesch met zuur of met zoete wortelen en gerstenwater drinken.... De uitgever van dezen Kalender met gezondheidsregelen heeft
Rau den tekst zeer belangrijke mededeelingen toegevoegd. In de eerste
plaats een overzicht van het kalenderwezen in vroegere eeuwen, waarbij
ook de verschillende tijdrekeningen ter sprake komen. De schrijver
behandelt de voornaamste bekende kalenders uit vroeger eeuwen en
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vergelijkt de bij den - Leuvenschen kalender behoorende gezondheidsregels met andere middeleeuwsche kalender- levensregelen. Aan het geheel
is een fang niet overbodige woordenlijst toegevoegd. Onze kalender
toch dagteekent uit de IS" eeuw en is uit Keulen atkomstig, waardoor wij eigenaardige taalvormea aantreffen... »
Chinakunde. — MGR DE HARLEZ handelt in het Museon van
Januari over de 15 eerste eeuwen der geschiedenis van China. 't Is

ongelooflijk welk groot getal werken over China en de allermoeilijkste
taal der Chinezen, de onvermoeibare geleerde laat verschijnen, 't zij in
de Koninklijke Academie van Belgie, 't zij in het Musgon, 't zij in Le
Magasin litte'raire, 't zij in afzonderhjke uitgaven. In zijne laatste bijdrage
leert hij ons dat de beschaving der Chinezen in hun land niet ontstaan is,
maar dat zij, uit het midden van Azia atkomstig, vroeger met de AccadoSusianen, wien zij veel ontleend hebben, in betrekking stondem
Geschiedenis der Beschaving. — Een meesterlijk werk is dat
van ALWIN SCHULTZ : Deutsches Leben in XIV v. Xr Jahrhun-

dert. (Weenen en Leipzig, Tempsky u. Freytag.) Het bevat 33 gekleurde
prenten en 678 houtsneeplaten en behandelt in 6 hoofdstukken : Het
uitzicht van steden en dorpen; — de gebeurtenissen van het leven :
geboorte, opvoeding, huwelijk ; — de kleederdracht ; — de vermaken;
,— het legerwezen; — ziekten, flood en begraving. (7o M.)
De Basken. — Sedert de s e eeuw kwamen de Basken, die
waarschijnlijk van de oude Vascones atstammen, dikwijls in betrekking
met Germaansche volkeren en alzoo is 't gebeurd dat zij eenige Germaansche woorden in hunne taal bewaard hebben. De Nederlandsche
geleerde C. C. UHLENBECK heeft die woorden verzameld en verklaard.
(SIEVERS'

Beitrdge XVIII, 2.)

Indogermaansche en Semitische Talen. — R. DE LA GRASSERIE begint in hei Muse'on van januari een vraagstuk te onderzoe-

ken, hetwelk in hooge mate de aandacht der geleerde wereld boeit en
zelfs met drift besproken wordt, weten de navorschingen van KARL
ABEL over het verwantschap van het Egyptisch, de Semitische en de
Indogermaansche talen. Wij nemen deze gelegenheid te baat om dit
tijdschrift aan de welwillendheid onzer lezers te bevelen ; veel wordt
er gedaan in ons land voor de natuurlijke wetenschappen, die vele
en kundige beoefenaars tellen ; maar de philologische wetenschappen
dienen ook beoefend en hunne beoefenaars door leerzame lezers ondersteund te worden. Het Muse'on is een wederlandsch tijdschrift, gesticht
door MGR DE HARLEZ, die zeer vermaard is in vreemde landen en
in hetwelk vele vraagstukken van oostersche wetenschappen, van taalgeleerdheid en bijbelkunde te berde komen. Die 't een of 't ander
vak beoefent en daarbij belang stelt in de pogingen van andere vakrnannen, zal wel smaak vinden in dit tijdschrift.
J. CL.

EEN PSALM DES LEVENS.
Of

EG van mij die treurig mompelt

tt «

« 't Leven is een droom, die liegt !
kii Leeft de ziel, in slaap gedompeld?
« 't Is vaak schijn die ons bedriegt !
't Leven is, ja ernst is 't leven,
't Eindigt niet op 't doodenhof!
Voor de ziel staat niet geschreven :
« Stof ge waart, verga in stof ! »
Ons bestemming en ons zorgen
Ligt in smart noch vreugdbejag,
Maar in 't pogen dat ons morgen
Verder vind' dan deze dag.
Kunst hoeft tijd, tijd ras vervlogen.
Staag, al schrikke niets het af,
Doffe trom met krep omtogen,
Slaat ons hart den marsch naar 't graf.
Op den bivouak van 't leven,
op der wereld oorlogsveld,
Wees als vee niet voortgedreven,
Toon u in den strijd een held !
Wensch geen ruste hierbeneden,
Laat de dooden aan hun lot.
Werk
werk in het levend heden,
Help u zelf en hoop op God!
Zie der helden deugden gloren !
Leer hoe men ten hemel ga.
Laat als zij ook diepe sporen
Op het zand der tijden na,
Sporen, die op 's levens baren
Wis een zwerveling bespeurt !
Dapper zal hij verder varen,
Want zijn moed is opgebeurd.
Recht gestaan en vlug verzonnen !
't Hart tot elke kans bereid!
Dit geeindigd, dat begonnen
En verduldig 't loon verbeid!

Turnhout.

0. LOOSEN,

S. j;

Naar LONGFELLOW : A psalm of life._
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Gewoel der stad is uitgedoofd.
Eenieder is ter rust
En droomt van weelde en van geluk
In zoeten slaap gesust.
Maar hoor !... Ginds klinkt nog eene stem,
Die beurtelings vloekt en zingt,
Die in den zwarten hollen nacht
Door merg en beenen dringt.
Al tierend houdt een dronkaard stil
En klopt aan eene deur.
(Daar schijnt nog licht door eene sple et.)
Eene oude vrouw komt veur.
« Ach ! kind, klaagt zij met diepen zucht,
Waar blijft ge toch zoo lang ? >>
« 1k blijf waar 'k wil, snauwt hij Naar toe,
En 'k doe wat ik verlang. »
« Mijn kind, mijn kind ! en ziet ge niet
Hoe ik gedurig zwoeg !
En 't luttel geld, dat ik verdien,
Verbrast gij in de kroeg. »
« Verbrassen, oude, dat doet gij
Voor andren, niet voor mij,
En heeft er iemand geld verkwist,
'k Ben ik het niet, maar gij ! »
« Ach ! spaar ik 't brood niet uit mijn mond,
Het brood, mijn kind, voor u,
En loop ik schier niet naakt en bloot
Om u to kleeden, u? »
« Genoeg ! ..... Ik kwam om geen sermoon,
Ik kwam alleen om geld.
Toe, oude, leg maar gauw wat neer,
Dan ben ik weer gesteld. »
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En buiten gromt en bromt de donder
In 't verre ver verschiet,
Terwiji de vaal geki eurde bliksem
De een straal op de andre schiet.
« Ach ! kind, zoo smeekt de moeder weer,
Waar toch zoo laat nog heen? »
« Mijn makkers wachten me in de kroeg...
Toe, geeft ge, ja of neen ? »
« Mijn kind, ik heb geene enkle duit,
Geene enkle heb ik meer. »
« Dit liegt gij, oude, ja, gij liegt !...
Nog eens, leg gauw wat need >>
En buiten gromt en bromt de donder
Met forscher stem en kracht,
En heller schiet de vale bliksem
Zijn slingers door den nacht.
« Mijn kind, zegt zij, hoort gij Gods stem,
Die uit den hemel bromt ? »
« Ik lach met haar, ik lach met u,
Zoo er maar geld en komt. »
« Ach ! kind, ach ! kind, en laster niet,
Veracht Gods wraakstem niet ! »
« 'k Veracht ze... Geld, geef geld, zeg 'k, of....
« Ach ! kind, snikt zij, gij ziet

>›

Voor u uw moeder neergeknield ! »
« Geef geld ! » — « Ach ! 'k heb Been meer,
Ach medelij ! » — Hij luistert niet...
Hij stampt... Zij stort to neer.
Hij gaat... Het bliksemt en hij gilt...
Zij hoort nog half zijn stem,
Want ze opent 't oog en kruipt naar 't lijk,
En valt... en sterft op hem.

Antwerpen.

J. G., pr.

WENKEN EN VRAGEN.
Het woord « Tuin ». — In de Februaii-aflevering van het
« Belfort » vinden wij in de merkwaardige studie van Johan Winkler
over de plaatsnamen in Fransch-Vlaanderen, wetenswaardige bijzonderheden nopens het woord « tuin ».
De eigenlijke beteekenis van '< tuin » is omheining, zegt de schrijver
en hij is het daarin eens met Weiland, Heremans, Bal.
In Noord-Nederland echter heeft het de beteekenis van « omheining
geheel verloren voegt hij erbij, om het « omheinde » te beteekenen.
Men mag er bijvoegen dat ook in de schiijftaal van Zuid-Nederland, het woord tuin » nog enkel in de beteekenis van « hof
wordt gebezigd.
Het valt erg te betwijfelen of iemand, die aanspraak maakt op
letterkennis het woord tuin » nog wel in zijne eigenlijke oorspron.
kelijke beteekenis van « omheining » zou durven neerschrijven.
En toch, hoewel uit Noord-Nederland en uit een groot deel van
Vlaamsch-Belgie verdwenen, leeft dat woordje steeds voort in zijne
eerste en eigenlijke beteekenis, namelijk in het Meetjesland en in
vele dorpen op de grens der plovincidn Oost- en West-Vlaanderen
gelegen. Misschien wel wordt het in denzelfden zin nog gebezigd in
het grootste deel van Wcst-Vlaanderen.
De landbouwers spreken er nog dag in dag uit van eenen tuin

te zetten rond de weide ; door den tuin kruipen ; over den tuin
3pringen, enz.

Ook treft men het daar aan in verscheidene samenstellingen zooals
Tuinhamer, een zware houten hamer met langen steel, welke
meest gebezigd wordt om staken in den grond te slaan.
staak bijzonderlijk bestemd om eenen tuin te maken®
Tuinstaak;
Tuinschaar ook haagschaar, dienende om hagen te scheren, hetgeen
doet veronderstellen dat tuin oudtijds niet alleen eene doode
omheining maar ook levende afsluitingen aanduidde.
Immers doode omheiningen behoeven niet geschoren te worden.
Tuinpeersen peersen bijzonder geschikt voor tuinen. Dat woordje
vindt men nog geschreven op plakbrieven van notarissen. Van daar
ook het werkwoord aftuinen dat is : bij middel van eenen tuin afsluiten
Hier dient opgemerkt dat in het Meetjesland en de omliggende
streek waar « tuin » nog zoo springlevend in den mond van het yolk
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voortleeft, bet woordje c teen » in den zin van wijmen of wissen,
volkomen onbekend is.
Is . tuin » met « teen » verwant ? — 't Is te denken.
Waaischijnlijk is bier ook de benaming van bet deel c teen »
met kla nkverwisseling tot bet. . geheele » overgegaan.
Even opmerkenswaardig is bet dat « tuin » in gezegde streek,
niet gediend heeft om eenen enkelen plaatsnaam te vormen.
Dat moet ongetwijfeld daaruit voortkomen, dat de inbrengers van
« tuin » et maar gekomen zip Coen alle plaatsen reeds . gedoopt »
waxen.
In die streek loch zip de plaatsnamen op hem en zele of zeele
talrijk.
Boschman. — Bokhman zyn wordt algemeen gezegd, in bet
land van Waas, in den zin van lek zyn, zooals men in 't Ileetjesland zegt.
Rzdder of boschman woidt daar niet gezegd. De familienaam
« Bosman » is er daarenboven zeer - gemeen, en wordt er altijd
« Bosman » en nooit Boschman geschreven.
A. VAN OVERBEKE.
c Een geheugen als een garnaal. — Deze uitdrukking ziet
waarschiplijk op de omstandigheid, dat bij dit schaaldiertje de bijnar
ledige kop en wat hiertoe behoort de grootte van het overige gedeelte
van bet lichaam overtreft. Zoo zegt men ook spottend, wanneer een
kind zich koppig toont : c een garnaal heeft ook een hoofd. » »
Aldus schi ijft, bl. 61 van den Navorscher van dit jaar, de beer
Th. J. S. Arnold. Is de uitdrukking niet eerder te verklaren naar aanleiding van het in West-Vlaanderen gebruikehike : « hij heeft zooveel
zinnen als geeinaatts pooten . = hij is uiterst veranderhjk van meening?

Kattenberg in eene der vioegere afleveringen besproken :
Ik zou meenen dat dit woord Noortkomt van een oud Germaanschen volksstam de Catten genaamd die volgens Tacitus Annalen (III
boek, verschillige hoofdstukken) op de boorden van den Rijn woonden,
en die een zeer zwervend leven leidden. Zoo zou men misschien
kunnen verklaren dat er in zooveel verschillende steden van eene Kat,
van Eattestraat en Kattenberg gesproken wordt.
Een aardrijkskundig boek veitaalt Cattegat (de zeeengte) : trou
des chats. Weet de schiver met dat gat Keg beteekent en dat dus
Cattegat de weg is langswaar het hoogeneinaelde Nooidsche yolk
(de Catten) doofgetiokken is?

Gelezen op een berichtp]aatje in eene gemeente rond Gent : VerWen sirens te bedelen ! Men mag het dus doen al lachende!
.• 4.0.- •*
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een Eloeiend artikel, aan eene Vlaamsche borst ontsprongen,
betreurt de heer Frans de Potter den droeven toestand van
't Vlaamsche yolk, dat door zijne vertegenwoordigers en schijnvrienden gedurig wordt teleurgesteld, om niet te zeggen gefopt.
De schoonste beloften vliegen en ronken, bijzonderlijk in een jaar
van kiezingen; de warmste betuigingen van verkleetdheid aan de
heilige Moedertaal, bolwerk van Zeden, Godsdienst en Vaderland,
klinken zonder ophouden maar als 't op een doers komt, als de
verkleefdheid moet getoond worden, niet met woorden maar met
daden, dan zijn de vrienden weg, en de schoonste beloften verdwijnen in rook.
In die treurige mijmering zat de heer de Potter toen hij in
eene Fransche gazet van Vlaanderen las dat de Kamer wel had
gedaan met Coremans' amendement te verwerpen.
Deze maal toch zal men niet zeggen dat het tegen de Grondwet was.
Als over drie of vier par Coremans in de Kamer vroeg dat
de wet over 't Vlaamschleeren in de Staatscholen, ook aan de vrije
gestichteri zou worden toegepast, bestreed de h. Woeste dat voorstel als strijdig zijnde met de vrijheid van onderwijs. De Staat
heeft zich in geener wijze te bemoeien met hetgeen in de Vrije
scholen wordt geleerd of verwaarloosd.
Men kon de opwerping van den heer Woeste eeniger mate
aannemen, ofschoon de Staat wel vereischt dat de certificaten der
vrije colleges, om geldig te zijn, het aanleeren vaststellen van
Grieksch en Latijn ; waarom zou 't Vlaamsch leeren er niet mogen
bijgevoegd worden?
'Wat er nu ook zij van dat punt, het huidig voorstel van
Coremans kon niet aanzien worden als ongrondwettelijk. De beer
Woeste, de scherpziende bewaker der oude Grondwet, vond dat ook;
want hi; heeft dezen keer het amendement van Coremans gestemd.
Wij zullen niet dieper onderzoeken waarom de heer Woeste
zich nu zoo toegevend toont voor de Vlamingen, — tot hiertoe
noch ook, waarom hij
is hij hun groote vriend niet geweest,
N
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-nu begint een vrijwilligersleger voor te staan ; zulke verrassingen
zijn de geheimen der politiek, — maar uit zijne stemming mogen
wij toch zonder aarzelen besluiten dat het amendement in zake
in geener wijze de vrijheid van 't onderwijs schendt of bedreigt.
Na den vollen toom gevierd te hebben aan zijne rechtveerdige
,en bittere jammerklachten, ziet de heer de Potter natuurlijk naar
middelen uit om dien ellendigen toestand te genezen.
Het eerste middel, dat hij aanwijst terloops, zou hierin bestaan
dat de Vlamingen aandringen om een einde te doen stellen aan
tenen toestand, dien het Vlaamsche yolk vermaledijdt.
Maar in 't Vlaamsch Congres van verleden jaar te Brugge
heeft de voorzitter Hoogleeraar De Ceulenaar met rede doen
-opmerken dat al dit schrijven verloren papier is, en al die postzegels aan de brieven besteed nuttelooze onkosten.
Inderdaad, de ondervinding van te veel jaren bewijst zonneklaar dat dit vragen en smeeken en aandringen maar machtelooze
plaasters zip die de wonde van 't Vlaamsch y olk niet kunnen
,genezen.
De heer de Potter zegt het ook : « Geen woorden meer, wij
hebben er genoeg gehoord. Geen onvruchtbare toejuichingen meer...
Het uitbundigst applaus, gelijk b. v. dat, waar de welsprekende
pleitrede van Dr H. Claeys op 't leste. Congres van Mechelen,
merle bejegend werd, helpt de Vlaamsche natie Been duimlengte
vooruit. Daden, daden I wie het doel wil, moet de middelen willen. »
De heer de Potter heeft gelijk; daarom zullen wij in 't aanstaande Vlaamsch Congres van Antwerpen voorstellen dat men al
die prachtredevoeringen aan kant stelle of ten minste verschuive.
In de sectién 's morgens wordt er ernstig werk gedaan, middelen
beraamd, maatregels en practische besluiten genomen, maar over
zaken van bij,ronder belang.
De algemeene belangen der Vlaamsche taal moeten in de algemeene Vergadering onderzocht en bepleit worden, en elkeen die
't vraagt moet daar het woord krijgen.
Wil men dan 's avonds, na 't werk van den dag, eene ver-tooning geven van bespiegelende welsprekendheid, dat kan men
,doen zonder hindernis ; maar in alle geval er zijn algemeene
vergaderingen van noode om de groote belangen te bespreken
en te beslissen. 't Zijn de Fransche congressen met hunnen ijdelen
bluf, die dat misbruik bij ons hebben ingebracht, men gaat er
naartoe om eens 'nen grooten orateur te hooren...
Een tweede middel, en dat is doeltreffend, bestaat in een soort
van gebiedend mandaat aan de Vertegenwoordigers van Vlaanderen
op te leggen.
Dat is volstrekt van noode.
Dat Waalsche Katholieken de Vlaamsche belangen tegenstreven,
dat kunnen wij nog begrijpen ; ooze Waalsche broeders, die sedert
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't jaar 3o op het taalgebied al hunne rechten en voorrechten
genieten, gevoelen niet welke pijn het is voor een Vlaamsch hart
zijne taal vernederd en miskend te zien. Maar dat Vlaamsche
volksvertegenwoordigers, gelijk Heeren van Gent, gelijk een minister De Bruyn, die nochtans een vriend is van onze Moedertaalr
dat zulke mannen ons recht miskennen, het billijk amendement
van Coremans verwerpen en meéwerken om de Vlaamsche taal
in vernedering te houden op den achtergrond — dat gaat over zijn
bout, en dat moet het Vlaamsche Volk beletten.
Daarom is 't gebiedend mandaat op het taalgebied volstrekt
van noode.
En dat gebiedend mandaat moet v66r de aanstaande kiezingen
bepaald worden tot eenige korte en klare punten.
Eerst en vooral, de Vlamingen moeten eischen dat de bestuurlijke of officieele taal in de stadhuizen van Vlaanderen Vlaarr.sch
zij. In Vlaanderen Vlaamsch!
In hunne bijzondere kringen of Cercles catholiques spreken
zij de taal, welke zij verkiezen ; op dat gebied hebben wij niets
te zien. Willen zij daar al hunne teesten, hunne conferentien enz.
in 't Fransch geven, zij moeten het maar weten, dat is hunne zaak.
Maar als zij optreden als gekozenen van 't Vlaamsche yolk, als zij
spreken voor het yolk en in den naam van 't yolk, moeten zij ook
de taal spreken van 't yolk
Nu, men weet het, in vele onzer Vlaamsche stadhuizen klinkt
nog te dikwijls eene uitheemsche taal.
Ziedaar een eerste punt, dat moet nagelvast staan, en 't is
toch maar recht en redelijk.
Hetzelfde mag en moet gezegd worden voor de gouwraden.
Wat is er natuurlijker en noodzakelijker, zei de beer Coremans op 't congres te Brugge, dan dat in onze Vlaamsche provincieraden de Vlaamsche taal alleen gebruikt worde? Te Antwerpen,
te Brugge, te Gent, en te Hasselt, Fransch spreken in den provincieraad is den spot drijven met 't Vlaamsche yolk.
Maar die twee eerste punten, ofschoon gewichtig, zijn toch
maar bijzaken; het hoofdpunt, en zoo lang wij, Vlamingen, dat
niet bekomen, is de victorie niet behaald, het hoofdpunt is 't
Vlaamsch spreken in de Kamer en in 't Senaat. Verleden maand
in de Hooge Kamer verbeidde de heer Lammens het gelukkig
tijdstip waarop onze twee nationale talen op denzelfden voet zullen
staan in de Wetgeving.
Men mag het zeggen zonder overdrijving : at de kwalen, welke
wij, Vlamingen, betreuren, komen voort uit eerie en dezelfde vergiftige bron : het Fransch is sedert 't jaar 3o feitelijk als officieele
taal aangenomen. Ik zeg feitelijk, want in princiep, krachtens de
Grondwet, bestaat er geen officieele taal; onze twee landtalen, 't
Fransch en 't Vlaamsch, staan op denzelfden rang, en 't art 23 der
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Grondwet zegt : « 't gebruik der in Belgie gebezigde talen is vrij. »
Ziedaar 't recht en de waarheid; maar met der daad zijn wij verre
van die gelijkheid.
Immers, zie de pratijk.
Het leger is Fransch, de minist( Hen zijn Fransch, al de hooge
en middenbestui en zijn Fransch, gansch het hooger onderwijs en
zelfs het middelbaar onderwijs is Fransch.
Wij bewonderen den taaien moed waarmeé sommige mannen,
gelijk Coremans, gedurig op de bres staan om ons recht te vragen;
zij kappen onverrnoeid de rampzalige takken der verbastering af,
maar als zij er eenige hebben neergeveld, schieten er weldra
andere op, en 't werk gaat niet vooruit.
De vergiftige wortel moet uitgeroeid worden, ea die wortel
is 't officieel karakter der Fransche taal.
Welnu er bestaat maar een enkel middel om dien vervloekten
wortel uit te roeien, en dat is 't Vlaamsch spreken in de Kamers.
Dan zal men waarlijk zien en begrijpen dat de beide talen,
van Belgiê hetzelfde recht bezitten, dan is de citadel der verfransching ingenomen, en al de kwalen, welke wij betreuren, zullen
beginnen te genezen.
Waarom is ons middelbaar onderwijs zoo deerlijk verfranscht?
Om de simpele reden dat men in 011S land met het Fransch
alleen tot alles komt, en met het Vlaarnsch tot niets.
Maar als 't Vlaamsch spreken zal vereischt worden, niet alleen
in de gemeente- en provincteraden, rnaar ook in onze Wetgevende
Kamer, dan zult gij in onze colleges een plotselijken en radicalen omkeer zien, het Vlaamsch zal er op zijne natuurlijke plaats
staan.
Dan zullen de Vlamingen eerst en vooral hunne taal leeren
maar op eene ernstige en grondige wijze, hetgeen nu niet wordt
gedaan; en alsdan ook zal de Vlaamsche zaak zegepralen.
Immers, waarom zijn er zooveel Vlaamsche jongelingen die
hunne moedertaal minachten?
Omdat zij hunne moedertaal niet kennen, en zij kennen ze
niet omdat men ze niet genoegzaarn leert.
't Is dus boven alien twijfel, het doeltreffend middel om de
rechten der Vlaamsche taal te doen zegepralen bestaat in 't Vlaamsch
spreken in de Kamers. Overigens, wij strijden voor de goede
zaak, voor het y olk en voor het geloof, en willen onze tegestrevers de taal van het y olk niet a inleeren uit noodzakelijkheid,
des gebods, zij zullen het moeten doen uit noodzakelijkheid des

middels.
Maar is dat wel redelijk en mogelijk? en is die zaak dan
toch zoo dringend?
Op die drie vragen gaan wij kort en klaar antwoorden.
Ten eerste is dat redelijk?
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Ja, 't is redelijk, want 't is ons onbetwistbaar recht, en dat
recht kunnen wij niet missen.
Gelijk wij hooger hebben bewezen, als wij dat recht niet
uitoefenen, blijft de zegepraal der Vlaamsche zaak onmogelijk.
Wij zijn een tweetalig yolk ; de rede vraagt dat al de Belgen
die aan 't Middenbestuur zijn en bijgevolg met Walen en Vlamingen te doen hehben, (zooals ministers, volksvertegenwoordigers,
rechters aan 't verbrekingshof enz.) de twee volkstalen verstaan
en spreken.
Wij vragen nog zooveel niet; zelfs wij eischen niet dat die
Walen het Vlaamsch zouden verstaan, maar enkel dat wij Vlamingen ons recht zouden mogen uitoefenen van in de Kamers
onze taal te spreken.
Wij geven zelfs toe, hetgeen de heer Coremans op 't congres
van Brugge anders verstond, dat de Vlaamsche vertegenwoordigers
de twee talen moeten kennen, of ten minste hunne Waalsche broeders in de Kamer verstaan.
Is dat te veel gevraagd? Is dat niet redelijk?
Maar, zegt men, gij moet den toestand nemen gelijk hij is;
de Walen kennen maar eerie taal, en wat zullen ze daar staan
te gapen als ze 't Vlaamsch zullen hooren in de Kamers I
Hetgeen aan onze Waalsche broeders ontbreekt om Vlaamsch
te leeren verstaan, is niets anders dan de goede wil, en hun goede
wil zal maar komen met de noodivendigheid. Lang en dikwijls
genoeg zijn ze verwittigd geweest, maar ze willen niet luisteren en
beelden zich in dat de goedseudige Vlaming eeuwig en drie dagen
aan zijn recht verzaken zal.
Wij moeten hun dus wat goeden wil opgieten, en dat zal
gebeuren door de noodzakelijkheid. Als de Walen zullen zien dat
wij het dezen keer serieus opnemen, dat wij ons voile recht willen
gebruiken, dan zullen zij wel beginnen Vlaamsch te leeren.
Bara zegt wel : neen, nooit! maar Bara is versleten gelijk oud
ijzer en niemand luistert naar zijn rammelen meer; de progressisten, gelijk Feron en consoorten, spreken heel anders. Zij erkennen ons recht, en als onvermijdelijk gevolg van 't algemeen stemrecht het Vlaamschspreken in de kamers.
De werklieden van Gent en Antwerpen zullen toch hunne vertegenwoordigers willen hebben in de Kamer, en onder die vertegenwoordigers zullen er wel werklieden zijn die geen Fransch
kunnen spreken.
Men zitt due : 't is redelijk en noodzakelijk.
Maar is 't wel mogelijk? En welke verwarring zal dat spreken
van twee talen in de Kamers niet veroorzaken?
Een simpel felt vergruist die opwerping.
In 't leste congres van den Volksbond, te Brussel, werden de
twee talen gesproken ; een secretaris deed de beknopte vertaling
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of samenvatting der redevoeringen, en de gang der discussie was
daardoor niet belemmerd. Integendeel, in die korte vertaling zag
men duidelijk de bijgebrachte redenen, en 't was de taak van
den tegenspreker vergemakkelijken met de pleidooien te ontblooten
van hunne nuttelooze versiersels en bijvoegsels. Hetgeen het meest
zal verliezen met die vertalingen, dat is de ijdele woordenpraal,
de oogverblindende drogredenen, en in 't algemeen de advocatenlisten
en kunstgrepen; elk pleidooi zal in den grond beschouwd worden
en op den keper, en zal men zeggen dat dit een nadeel is?
Trouwens, worden zonder eenigen hinder, nadeel of opspraak de
verschillende volkstalen gesproken in de parlementen van Zwitserland en Oostenrijk.
Een laatste woord : Het uur is geslagen voor de Vlamingen
om hun voile recht te eischen.
Doen zij het nu niet met de volkskamers, die 't algemeen
stemrecht benoemen zal, dan is 't voor langen tijd, misschien voor
eeuwig gedaan.
Onder de oude Grondwet, met ons bekrompen cijnskiezerskorps, was dit onmogelijk, maar nu gaat het Vlaamsche yolk zijne
stem laten hooren.
Het hoofdpunt of, zoo men wil, het brandpunt moet nu opgelost worden.
Verleden jaar, op 't Vlaamsch congres van Brugge, heeft men
het aangeraakt. Coremans vond het ontijdig en gevaarlijk, maar
bijna de gansche vergadering was van een ander gevoelen.
Alsdan, op voorstel van volksvertegenw. Helleputte, is er beslist
dat dit hoofdpunt in 't aanstaande congres uitvoerig zal besproken worden en beslist.
De Vlamingen zijn harde koppen, zij zullen niet doers wat er
te Luik is gedaan op 't leste volkscongres.
Kardinaal Manning had zijnen brief geschreven, zijn testament waarin hij het hoofdpunt der arbeidersquaestie, het bepalen
van 't dagloon, beslist. Priester Pottier had over die groote zaak
een verslag opgemaakt ; doch het congres heeft geaarzeld en is
achteruit gedeinsd. Er word beslist een comiteit te vormen van
bestendige studie om dit zorgelijk vraagstuk te onderzoeken. Sedert
dien tijd zijn er 6 of 7 jaren verloopen, en 't comiteit studeert
nog altoos en zegt niemendalle.
De Vlamingen zullen dat voorbeeld niet navolgen, maar doen,
gelijk hunne voorvaderen,
« Die wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden. »
A.

DAEN S.
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Monodramen en andere Gedichten, door EMANUEL HIEL,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, Drukkerij
A. Suffer, 1893. Prijs, fr. 3,00.
De twee-en-twintig stukjes welke dezen bundel uitmaken zijn van zeer
verschillenden inhoud, en dragen alle den stempel van Hiel's scherp afgeteekende persoonlijkheid, deze laatste ietwat op Duitschen leest geschoeid.
Hiel's naam als dichter is vooral gevestigd geworden door zijne liederen
en zijne cantaten. Under onze Vlaamsche dichters is er geen die zulk
groot gemak orn te rijmen paart aan zooveel musicales zin en een zoo
overweldigend lyrisch gevoel. Het hoofdkaiakter zijner poezie zou men
nagenoeg met de volgende woorden kunnen omschrijven — een over-.
stelpend boat dooreenwemelen van streelende, zingende klanken.
Reeds de opdracht « Onze Moedertaal » geeft volkomen
den toon aan, die in de gedichten ovelheerscht : het stukje is medesleepend van zoetvloeiendheid.

'k Werd in 't wilde wood geboren,
Doch ik heb de golf verkoren,
Die in vluggen flakkervloed,
't Rollend zanggeruisch laat hooren
Van den diepsten toovergloed.
Frisch en vrij en vro en vroom
Vlieg ik voort als v1ammendroom.
Als een reine maged zoet
Streel ik 't mannelijk gemoed...
Sterk gespierd, met stalen kden,
Laat ik mij niet laf vertreden,
Of daar bruist mijn brandend bloed...
Verscheidene der gedichten welke in dezen bundel voorkomen
werden in de maandelijksche zittingen der Kon. VI. Academie voorgedragen en verschenen vroeger reeds in hare Verslagen en Mededeelingen. De zeven Monodramen, eigenlijk gedramatiseerde cantaten,
onderscheiden zich doorgaans door den meesleependen glued hunner
bezieling; het gedicht de Vlaamsche Herberg wordt door den dichter
zelf eene Symphonie genoemd.
De kern van den bundel zijn de monodrarnen. Ook zouden wij
stellig aan onze taak van verslaggever te k9rt komen, indien wij niet
gedurende eenige oogenblikken ten minste stilhielden bij deze gedichten
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waarin gestreefd werd naar de innige versmelting van lyrische bezieling
en dramatische behandeling.
Wij zullen niet trachten een keus te doen en willen alleen, door
.eene korte ontleding van het eerste, Vizioen », het
eigenaardige van dezen nieuwen kunstvorm doen uitschijnen.
Rijkhilde bevindt zich aan het zeestrand, in haar kasteel, waar
de Vlamingen, die steeds door haar verdrukt werden, haar thans
gevangen houden :
Wat gore winternacht! De zee schuurt schotsen ijs,
En stapelt stijtgestolde golven op het strand.
De glinstering der maan, door duinen vaal en grijs,
Speelt, als een schimmenjacht, op prismen diamant.
In 't duister tuimlen, scheurend, schreiend, baar op baar,
Als doodenlakens zwellend, plooiend zich in 't graf...
Ach, kon ik rusten
rusten
De herinneringen harer wilde jeugd, barer vervlogen schoonheid,
barer onbarmhartigheid tegenover de Vlamingen, komen haar te binnen.
De woeste liederen der Nolen, de tartende gezangen waarin de Ridders
bet ruwe kerelsvolk uitdagen, hun vreugdegeschal bij bet plunderen
van kloosters en kerken, de streelende balladen der wufte Troubadours
aan haar hof, spelen haar weer door den geest. En dan plotselings,
de ommekeer : hale vijanden behalen de zegepraal, de kerels doen
op hunne beurt de lucht weergalmen van zegeliederen, de hardvochtige
fiere vorstin verliest haren gemaal en hare zonen in den bloedigen
strijd... Geknakt zijgt zij neder : wanhoop en berouw kampen in
haar gemoed ... Het berouw behaalt de zege, de nacht wijkt, de
storm bedaart, de zon verschijnt, hemelskoren ruischen en verheerlijken
de genade des Scheppers tegenover de misdadige ziel welke het berouw
gelouterd heeft
De groote afwisseling der rasgeschetste toestanden stelde den dichter bloot aan het gevaar eene reeks onsamenhangende, afgebiokkelde
tafereeltjes te leveren ; loch bij wilt het behendig te vermijden
en de figuur van het knaapje wiens hongerdood Rijkhilde telkens
opnieuw komt folteren, verbindt de verschillende episoden de eene aan
de andere en brengt ook in den toon van het gansche gedicht de
eenheid teweeg, welke Rijkhilde's persoonlijkheid in de handeling ervan
voor gevolg heeft.
Het uitgebreidste der monodramen van dezen bundel draagt voor
titel Charlotte Corday, en bevat vuf tafereelen. Vooral bier komt
onverholen voorliefde uit tot het aanwenden en het navolgen
van volksliedjes en -deuntjes, en dat doorgaans op treffende en gelukkige wijze.
Behalve de opdracht
Onze Moedertaal », en de symphonie
c Vlaamsche Herberg », waarvan wij seeds tcrloops melding hebben
gemaakt, bevat Hicl's bundel ook gedichten in liederenvot m zooals
Wiking Harald »; bespiegelingen, zooals de twee gedichten aan
« Van Maerlant » gewijc1; oden, zooals dat « lean de Haan »,
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dat aan « Mine Muze », en vooral de korte uitboezeming met den,
titel :
Ontwaak, o menschenhert »; dichterlijke natuurbeschrijvingen zooals Winternacht »; hoofdzakelijk echter dichterlijke verhalen voor alleenspraak geschikt. Tot dit genre dat vooral door de
welbekende meesterstukjes van Cop* zoozeer in den smaak gekomen
is, behooren onder andere « Lzefde », Krankzinnig », beide in vijfvoetige rijmlooze verzen ; « De Laatste », « De Zot », beide in berijrndeverzen. In elk dezer stukjes wordt het verhaal afgewisseld door keurige
beschrijvingen en natuurtafereeltjes; het verhaal zelf munt dikwijls uit
door levendigheid en gloed. Jammer is 't dat het letterkundig genot
hier en in de monodramen door den overdreven melodramatischen
toon soms wordt verminderd. Het al te vrij omspringen met de taal,
het al te veelvuldig aanwenden van louter Duitsche woorden en uitdrukkingen, maakt eveneens op den lezer een pijnlijken indruk.
Niettegenstaande deze lichte schaduwvlekken, blijkt toch eens te meer
uit dezen nieuwen bundel de groote meesterschap die zich Hiel heeft
verworven in het spelen met maat en klanken; men is er des te'
spijtiger om, dat hij zich soms door dat gemak in het verzenschrijven tot het uitgeven van gedichten laat verleiden, waarvan
lezer het voile genot niet kan hebben, omdat de dichter zelf zich demoeite niet getroostte er de laatste hand aan te leggen en ze of te
werken ad unguem. Hoe weinig ontbreekt er vaak om dit of gene
gedichtje tot een meesterstukje te maken Hoeveel ware bezieling,.
hoeveel aangrijpend gevoel, hoe menige gelukkige inval, hoe menig.
keurig tafereeltje gaan aldus te loor, blijven aldus onopgemerkt en
ongenoten ! Men gevoelt dit eerst recht na het lezen van een stukje
zooals a De Moeder », waar men des dichters beste eigenschappem
in gelukkig evenwicht te bewonderen krijgt : in uitgelezen vorm, een,
tafereeltje vol kleur en gloed en diep gevoel...
Omgolfd met bruise lokken lag in 't ledekant
De moeder half te sluimren, 't lachen op de wang
Verwierf iets heimlijks door 't geglim des zonnestraals,
Die flauw door 't raamken drong en in 't wit deksel smolt.
Ook 't blanke tandensnoer, zich nauw vertoonend door
De roze lippen gaf iets geestigs aan den mond,
Bereid tot kussen
Zoo vloeien de verzen, in schi!derachtige afwisseling, het gansche'
stukje door : een lofzang op de moeder, een heerlijk gedicht op het
heerlijkste onderwerp Ook houden wij het voor een der puikstukken
van den bundel.
Ja, zooals het geschreven is -:
« Men mag Hiel aanschouwen als een der grootste hedendaagsche
lyiiekers. Dit bewezen de geleerdste critiekers van Duitschland, Engeland en Frankrijk, en nog beter de talrijke toondichters, die op Hiel's
scheppingen werkten, waaronder de Meesters F. A. Gevaert, Peter
Benoit, Gustaaf Huberti, K. Miry, Nicole, Adolf Samuel, Franz
Servais, Richard Hol, Antheunis, Flor. Van Duyse, Franz Andelhoff,.
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Van Gheluwe, Van den Eede, Edward Gortebeeck, Willem en joost
de Mol, Deswert, Alfred Tilman, Dumon, enz. Verscheidene zijner
gedichten werden vertaald in het Fransch, het Hoogduitsch, het Engelsch,
het It aliaansch, het Spaansch, enz. Met iecht roemde hem Dichter
Omer Wattez een der populairste onzer dichters.
Bij zijn meesterlijk lyrism is in de c Monodrarnen » eene andere
kracht ontwikkeld : de dramatische handeling, 't is te zeggen eene dramatische leidgedachte, die elk monodrama gansch beheerscht en bezielt en
harmonisch verband daaistelt tusschen de kleinste onderdeelen dezer sap- en
gloedvolle scheppingen. Lewis zullen de lezers bet diepaangrijpende, het
gezond levendige, tevens het kunst-idealistische dezer Monodramen gemeten.
Wordt de Dichter geliefd en gevierd, hij moet ook in zijPe werking ondersteund worden. Wij durven dan ook hopen dat deze uitgave een ruim debiet vinden zal. ›)

Gent.
ROELAND VAN DE CASTEELE ' S Gedichten :Vriendenraad,

V.
2 deelen.

Gent, J. Vuylsteke, 1888.
Wij kunnen niet nalaten het zeer jammer te vinden dat Vriendenraad, vijf jaren geleden reeds de wereld ingezonden, gedurende
dat Lange tijdverloop zoo weinig bekend geworden is. Zonder ons te
verdiepen in beschouwingen omtrent de vraag hoe dat felt moet verklaard worden, willen wij, al te beknopt eilaas ! eene poging doers om
de lezers van het Bel fort een denkbeeld te geven van het eigenaardige
dichtwerk.
Over den dichter zelt zouden wij in het tang en het breede
kunnen uitweiden, en voorwaai onze lust daartoe is niet klein. Reeds
op het Taalcongies van Gent had hij zich niet zonder reden eenige
faam verworven. Op het Taalcongres van Arnhem, eenige maanden
geleden, heeft hij zich op gansch bijzondere wijze onclerscheiden, en
dit zoowel in het ernstig vak (met eene verbazende vooi lezing over
de etymologie der plaatsnamen) en in bet lustig yak, voornamelijk
door de geestdriftige voordracht van zijn Verbroederine'slied — woorden
en muziek van hem zelf...
Dat alles te herinneren zou ons te ver leiden. Bepalen wij ons
tot Vriendenraad, opgedragen aan Zijne Majesteit Leopold II, koning
der Belgen, en geven wij het woord aan den dichter zelf van c deze
poetische zangen (I) ».
Ze praten, roepen, tieren, fluiten, lachen, zingers.
In roering is hun lijf, bun' lippen schijnen rozen,
't Is aangenaam te zien hoe schoon bun' koonen (2) blozen,
Schouwt bee bun ]ichaam plooit; bet hupp'len doet bun good;
Lich buigen links en lechts, zich richten warmt bet bloed.
(i) De uitstoitingen van bet dicbtciliik bait beet men
zangen. . — Nola van den dichter.
(2) Syn. a Wangen, kaken. » --

poetiscLe
id.
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Ziet hoe hunne armen draaien op, neer en weerom;
Hun' leden zijn voorwaar, als elastieke gom.
Vlug loopen, eten, drinken, spieken, gaan en staan
Zijn dingen, die men le:ren moet op de aardsche baan.
Even merkwaardig is de aanhef van Verstand :
Neemt gij een gloeiend Ozer of wat sneeuw in hand,
Grijpt gij een snijdend voorwerp bij den scherpen kant,

Het zin uw' vingers niet, die kenbaar maken, wis,
Of 't voorwerp warm of koud of stomp of snidend is...
Zulke invallen en zulke verzen treft men aan het gansche werk
door. Van tijd tot tijd worden zedelijke verhaaltjes op rijm gezet en
in het wijsgeerig-poetisch betoog ingelascht. Bijzonder vermakelijk nog
zijn de hoofdstukken over de Luiheid, waar men nochtans eene zekere
verbazing niet kan onderdrukken bij uitspraken als deze :

Niet steeds komt Luiheid ondeugd toonen;
Ze is nu en dan ook te verschoonen.
't Is de schrijver zelf, niet wij, die onderlijnen. Ook draagt een
der verhaaltjes voor opschrift : Verschoonliike jeriodieke Luiheid. Het
daarop volgende heet : de Slayer; en des dichters bezorgdheid voor
werklieden en soldaten uit zich in de practische en welluidende vermaningen :

Bruikt, Overheden der fabrieken,
Geed overdachte tuchttactieken...
en

In 't Leger moet men algid letten
Om Luiheidsmet tot stof te pletten...
Wij zullen niet pogen het werk in bijzonderheden te ontleden
Eene eerste Afdeeling is gewijd aan den Mensch en zone Begaafdheden; de tweede Afdeeling aan de Theoretische zedeleer ; de derde
aan de Practische zedeleer; de vierde eindelijk aan een Blik (in proza)

over de geschiedenis der zedeleer.
o In dezen dichtbundel », meldt ons het Voorwoord, q dien wij,
met den naam van Vriendenraad bestempeld hebben, zijn al de
poeziestukken niet volgens dagteekening gerangschikt en , ondereen
gemengd zonder verband met hetgene voorgaat of achterkomt, zooals
men het in de gewrochten van sommige goede Poeten ziet; het boek,
dat wij na ettelijke jaren arbeid in de wereld der letteren pogen te
verspreiden, behelst enkel leerdichten, die een geheel van theoretische
zedeleer, practische zedeleer en burgerlijk onderricht uitmaken. 3.
Zooals blijkt uit het vervolg van deze Inleiding, heeft de dichter
vooral dienst willen bewijzen aan de Onderwijzers, aan de Schoolmeesters der gevangenissen en eindelijk aan de Professors van zedeleer
der normaalscholen. Hij heeft zijn boek derwijze ingericht dat het
kan gebruikt worden als handboek voor hunne lessen van zedeleer.
€ Zooals ieder geleerd mensch weet, » zegt hij, c is de Wet de
Beschermengel der zedeleer. Wie goed de voorschriften der zede nakomt,
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heeft (is hij geen Rechter of Advocaat of Overheid) weinig wetboeken
noodig; maar die deze grondregels niet voor oogen houdt, zal wel
doen, wil hij niet onteerd en geschandvlekt warden, zich menigvuldige
artikelen der Wet in den geest te prenten om, uit vrees, de gevaren
te vermijden, die hij, volgens de zedeleer, uit liefde en plicht zou
gevlucht hebben. Daarom hebben wij zorg gehad in onze nota's naar
menigvuldige artiken van het Burger10 kPetboek en het Strafwelboek
te verzenden om eenige belangrijke punters te verklaren en de tuchtmiddelen voor de zedevertreders in het licht te stellen ..... »
Het spijt ons zeer die Inleiding niet te kunnen in haar geheel
mededeelen.
« Een dergelijk gewrocht », wij doen niets anders dan schrijvers
eigen woorden aanhalen, en wij zijn overtuigd dat niemand hem daarin
zal tegenspreken, « zal men bij de tegenwoordige of bij de verleden
Dichters weinig aantreffen. » Wat de behandeling der stoffen betreft, wij
laten den lezer zelf oordeelen. Ziehier, bij voorbeeld, in het tweede
Hoofdstuk, dat handelt over de begaafdheden van den mensch, en
vier afdeelingen bevat : Lichamelijk Werkvermogen, Gevoeligheid,
Verstand, de Wil, ziehier in dit Hoofdstuk de aanvang van de eerste
dezer afdeelingen :
Het uur der uitspanning (I) heeft voor de school geklonken
En aan de kind'renschaar de vrijheid ras geschonken.
Merkt hoe de telgen (2) spelen; de eaten met den bal
En de and're met de marbols; hoort hun blij geschal;
Ze loopen, draaien, wenken, loopen, dansen, springen;
0 Maerlant ! 0 Cats ! 0 van der Linden met uwe onsterfelijke
Gedichten van den Schoolmeester! 0 Barden van den ouden en den
nieuwen tijd ! Zoo dachten wij dikwerf, bij het genieten van dezen
« dichttuil » geplukt uit e vaarlandsmin » ...
« Wel is waar hadden wij kunnen aanvangen met de dichterlijke
bloemen in het licht te doen verschijnen, die wij plukten alvorens
dezen nieuwen krans te vlechten en die twee boekdeelen uitmaken,
welke veel vermakelijke poezijstukken bevatten; maar onze gewoonte
s het nuttige voor het aingename te verkiezen . »
Dit meldt ons nog het reeds meermaal aangehaalde e Voorwoord ».
Die vermakelijke poënjstukken zullen toch niet fang meer uitblijven?
Groot is ons ongeduld ... En de Ode op de slaaprnuts van Conscience,
en het Verbroederingslied van Arnhem, ze zullen er toch bij zijn?...

Antwerpen.

x.

Kerkboek met Uitleg, bewerkt door J. BoLs, pastoor te Alsemberg, lid der Koninklijke Vlaamsche Acadetnie.
Velen zijn onverschillig in zake van godsdienst, omdat zij onwetend

(I) Syn. e Verademing, rust, vermaak ». — Nota van den dichter.
(2) Syn. « Afstammelingen, spruiten, looten, kinderen. 2. — id.

.......■,..,
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zijn tot in de hoofdpunten der kristelijke leering, en velen vinden de
kerkelijke oefeningen verdrietig, omdat zij gaar niets verstaan van de
heilige handelingen en geheimenissen, die in de kerk gepleegd worden.
In dat opzicht heeft de brave pastoor van Alsemberg een grooten
dienst bewezen aan zijne Vlaamsche geloofsgenooten door het uitgeven
van zijn ,< Kerkboek met Uitleg. »
Zeker, er bestonden kerkboeken in soorten, zelfs met uitleg over
de groote waarheden van onzen heiligen godsdienst. Doch, behalve
dat dergehjke uitgaven veelal een formaat beslaan, waar de geloovigen
heden niet geerne mec ter kerke sleuren, werden zij gewoonlijk geschreven in eene taal, die, althans voor den Vlaming, niet bevattelijk en
derhalve de taal des herten niet is, zooals het voor een goed gebedenboek
hoeft le zijn.
Hier hebben wij een kerkboek, dat tegen al wat in dien aard
bestaat, voordeelig kan opwegen, en aan al zijne vereischten beantwoordt.
Volledige voorstelling van al wat men" in de kerk ziet en hoort, in
eene taal die, door hare eenvoudigheid, tot het hert spreekt en den
geest van alle hapering en verstrooidheid gerust laat.
In zijn Voorbericht zegt hier Bols : 1 Wij achten ons werkje voor
vele verbeteringen vatbaar. » Ja, zoo toch staat het met alle menschelijke werken. Wat ons betreft, wij zagen den inhoud niet geerne
veranderd. Het boek, zooals het is, heeft een gemakkehjk formaat
en bevat, onzes inziens, alles wat de geloovige Vlaming, zoo geleerde
als ongeleerde, in een kerkboek wenscht te vinden.
Misschien mocht men wenschen, van de hand des heeren Bols
nog zulk een degelijk kerkboek te zien verschijnen, uitsluitend bestemd
voor onze studenten en geleerde Vlamingen, die, schoon zij in het
besproken kerkboek met uitleg de gewone misgebeden kunnen volgen,
om bij voorkeur Fransche kerkboeken te gebruiken, waar zij dagehjks
geheel de mis ook met de afwisselende, eigen gebeden, epistels en
evangelien, kunnen in vinden.
In alle geval, dit Kerkboek met Uitleg heeft in eene ware en
groote leemte voorzien, en wij twijfelen geenszins of het werkje zal
eerlang het geliefdkoosd 'gebedenboek worden van alle brave Vlamingen.
Dit kerkboek is bijzonder geschikt, om als prijs, belooning of
aanmoedigingsmiddel in patronagies, zondagscholen, kongregatien, werkmanskringen, onderwijsgestichten, enz. gebruikt te worden.
Met het oog op de verspreiding zijn de prijzen, voor de bestellingen
per hoeveelheid, zoo laag mogehjk gebracht. Klaar en schoon gedrukt,
behelst het boek bij de 6o bladzijden in- 160 . en kost in linnen band
met roode snede per afdruksel 1,75 fr. per Too, I fr.
A. T.
Brussel.
Practische leerwijze voor het onderricht in den Katechismus,

voor kinderen van 7 -10 jaren, door G. MEY, Theol. Lic. Naar de
zevende Hoogduitsche uitgave, door J. M. VINCENT, 2 deelen fr. 5,50
B. Herder, te Freiburg. Twee deelen in gr. 8° formaat. (XVI en
554 blz.).
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Dit voortreffelijk werk is op de eerste plaats bestemd voor den
katecheet, doch dient tevens ook den onderwijzer tot hulpmiddel bij
het zoo gewichtig godsdienstonderricht. Het geeft duidelijk aan, hoe
dit onderwijs gedurende de drie eerste schooljaren moet gegeven worden.
Het werk is geheel en al uit de praktijk genomen en ye/client inzonderheid ook om zijne duidelijke, voor het kind zoo verstaanbare
schrijfwijze de hoogste waardeering en de grootste verbreiding. Het
als « Aanhangsel » bijgevoegde, « Eerste onderricht over de Biecht »
is op de uitstekendste wijze behandeld.
Jonge katecheten zullen in dit boek bij hunne zoo gewichtige
taak zulk een vertrouwbaren gids aantreffen, als zij er maar zelden
een zullen vinden. »
Met goedkeuring van Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van
Mechelen, van Z. D. H. den Bisschop van Gent, en van Z. D. H.
den Bisschop van Roermond.
Het wonder leven van den H. Vincentius Ferrerius, door
Pater GHEQUIERE. Brugge Van Mullem, prijs i fr.
Heeft Pater Ghequiere reeds getoond dat hij een felle Vlaming is;
heeft hij door zijne bijdragen in Rond den Heerd, door zijne levens
van Sant Elmo, Era Angelico en de Zake Margriete van leper
zijn talent hoog doers schatten, toch zeker is zijn nieuw werk Het
wonder leven van den H. Vincentius zijn beste pennenyrucht.
Wonderbaar is het leven van den H. Vincentius die zich eerst
in zijne stille kloostercel tot het verkondigen van Gods woord voorbereidt en dan geheel Europa door de volkeren verbaast door zijne
welsprekende woorden en glansrijke mirakelen. Veertig dooden doet
hij verruzen en de H. Kerk verklaart, dat zij al de mirakelen door
Vincentius gewrocht niet kan opschrijven in het proces der heifigverklaring.
Het Vlaamsch is keurig en vloeiend; hier en daar nochtans bemerkt
men dat de schrijver een Westvlaming is; soms ook zondigt de Pater
tegen de spraakleer gelijk op bl. 124. leder bemint... zij weten. 't
Zijn kleine fouten die met een weinig oplettendheid vermeden zouden
worden. Het geheel lijdt nochtans niet door die betrekkelijk weinig
beduidende feilen en 't is met genoegen dat men het, werk leest en
herleest.
De drukker, mijnheer Van Mullem heeft ook zijn best gedaan
om het werk goed op schoon papier te drukken en met prachtige
platen te versieren.
Moge Pater Ghequiere ons spoedig nog een zoo goed werk aanbieden.

Oostende.

JAN.

Een woord tot de christene werklieden, door Dr WILLEM
DE BAETS. Prijs fr. 0,50.

Aangrijpende voordracht, door den schrijver gehouden in een onzer
werkmanskringen ; hij spreekt over de inrichting van het werk in de
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middeleeuwen, over het kwaad door de Fransche omwenteling aan den
werkman gedaan met hem door de afschaffing der gilden afgezonderd
en krachteloos te stellen voor de macht van het kapitaal. Het doel
van de katholieke volkspartij moet zijn, volgens den heer de Baets,
de samenwerkende maatschappijen van voortbrengst en de vereeniging
van het werk en het kapitaal in de handen van den arbeider. Hij
twijfelt er niet aan, de kapitalisten zullen zoo wel hunne fondsen in
aandeelen geven aan welingerichte werkersmaatschappijen als zij het
nu doen in anonyme maatschappijen.
Tedereen zal misschien in de radicale gedachten van den scbrijver
niet deelen, doch zeker is het dat zij aangrijpend voorgesteld zijn en
dat het werkje in quaestie met belangstelling gelezen zal worden.
De Dietsche Warande komt op tegen den tekst : « Vader der
Vlaamsche Beweging v, aan Jan-Frans Willems toegekend; dezen komt
de vaderschap toe van de (beoefening der) « Geschiedenis der Nederlandsche letteren in Belgie >,.
Wijlen prof. Albeidingk Thijm noemde hem eens den « Columbus
der ouddietsche letteren en 't woord was goed gevonden. Niemand
betwist aan Vader Willems de verdienste, de eer onzer middeleeuwsche
letteren te hebben gehandhaafd, het nut en het belang van de studie
der taal te hebben doen uitschijnen ; maar omdat in Willems' schriften
niet eenmaal het woord « Vlaamsche Beweging » zou aan te treffen

zijn, is dit geen reden om den verdienstvollen man de vaderschap van
dit streven te ontzeggen. Hij begon er mede toen hij naar Eekloo was
verbannen omdat hij zich een hartstochtelijke liefhebber der Nederlandsche taal, en een vudge voorstander van de rechten der Vlaamsche
natie, had getoond. Men mag zeggen dat van den dag, op welke zijn
Reinaert de Vas, met eene korte inleiding, waar een woord over de hem
aangedane vernedering in voorkomt, het licht zag, de Vlaamsche Beweging
in het leven was geroepen, gelijk het ook waar is dat zonder Willems die
kamp mogelijk nog jaren ware achtergebleven. Zoo goed was hij beschouwd
als de vader, de leider, de hoofdman Bier Beweging, dat de eeretitel hem
reeds gedurende zijn leven algemeen werd toegekend, en 't nu de
eerste maal is — eene halve eeuw ongeveer na zijn verscheiden —
dat, die titel, welke zijne wetenschappelijke waarde in niets vermin..
dert, hem wordt betwist.
Willems was een te verstandig man, om niet te weten dat er
geen sprake kon zijn van grondige studie der taalwetenschap, als de
grondslag tot die studie, het taalonderwijs, ontbreekt, nu, hij wist
maar te goed dat het middelbaar en hooger onderwijs ten onzent
geheel en a] verfranscht waren.
Volgens de Dietsche Warande zou de vijand veelal glimlachen of
schokschouderen wanneer hij de richting der « Vlaamsche Beweging, het
Flamingantisme, (de bijzaak!) » nagaat. Dat, ja, kan een viand doers;
maar is het werk der q flaminganten » dan waarlijk bespottelijk ?
Is het enkel een glimlach of een schouderophalen waard, te eischen
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dat het Vlaamsche yolk Vlaamsch zij, geheel en al? dat er geijverd
worde voor de vervlaamsching van school, familie, bestuur, wetgeving, van den handel en wandel in het algemeen?
Wetenschap, ja, is er noodig, maar wat baat Wetenschap
zonder Recht? Waar zou de wetenschap been, moest het yolk verstoken blijven van hetgem het vorderen, eischen mag als zijn eigendom ?
Hoe zou de Wetenschap zich kunnen ontwikkelen en bloeien,
als de jeugd zou verstoken blijven van een degelijk middelbaar onderwijs?
Laat ons dus het Flamingantisme niet kleinachten, vooral niet
beschouwen als bijzaak; zonder lien kamp, gedurende zestig jaren met
hardnekkigheid volgehouden, en bijlange niet op het punt te worden gestaakt zou de Wetenschap heden van geen den minsten tel in ons
land zijn.
Het Flamingantisme baant den weg tot het Recht en tot de
Wetenschap!
D.
Het Davids-Fonds — Het Hoofdbestuur heeft in zijne zitting
van Maart een hulpgeld van 3000 fr. verleend voor het te Lier op
te richten standbeeld van kannunik David.
Len bijdrage van 5o fr. is gestemd voor het denkmaal aan den
volksdichter Andreas de Weerdt te Antwerpen.
Eene nieuwe afdeeling is tot stand gekomen te Opwijk ; zij telt
reeds 524 leden.
De jaarlijksche algemeene vergadering zal plaats hebben in de
eerste helft der maand Mei.
De afdeelingen zijn uitgenoodigd binnen de maand April in provinciale vergadering bet Hoofdbestuur te vernieuwen.
Op dit oogenblik is onder pers : De Boeren en de maatschatpezyke Zaak, eene bekroonde verhandeling over de i-niddelen, noodig
en geschikt ter opbeuring van den boerenstand. Wij bevelen op
voorhand de lezing van dit alleszins practisch boekje ten zeerste
aan aan alle vrienden van den landbouw, en voornamelijk aan de
landbouwers zelven, die op geen beter vrienden steunen kunnen dan
op hen zelven. Worden de wenken, door den schijver der verhandeling, den heer Em. Vliebergh, gegeven, gevolgd, het lijdt geen twijfel
of de toestand van den hoer zal ten onzent merkelijk verbeteren.
Men mag het Davids-Fonds dank zeggen, dat het ruimschoots
het zijne bijdraagt tot opheldering van het groote vraagstuk, dat
heden alle ernstige geesten bekommert. — « Nieuw klaverken >> door
Hilde Ram zal ook uitgegeven worden.
— In de afdeeling Waregem sprak de beer D. Minnaert over Vlaamsch
en Socthlzsme, in die van Biugge Kannunik L. Van Haecke over
Vlaamsch en Vlaamsch; op Z en Paaschdag voerde Zele het meesterlijk
tooneelstuk van Silvester op : RaUen op zolder.
Aan het Davids-Fonds is eene groote eer to beurt gevallen
Twee zijner leden behoorende tot de Gentsche afdeeling, de heeren
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V. Begerem en P. de Smet de Naeyer, zijn, eerstgenoemde als Minister
van het Rechtswezen, de andere als Minister van het Geldwezen, in
den raad des Konings geroepen.
De Gentsche afdeeling, bij welke de beer Begerem als bestuurlid
zetelde, heeft aan de nieuw benoemde Ministers, een adres van gelukwensch
toegestuurd, en daarbij de hoop uitgedrukt, dat zij niet dulden zullen
dat bet recht des Vlaamschen y olks, voor zooveel bun bewind betreft,
gekrenkt worde.
Om te beginnen heeft de nieuwe staatszegelbewaarder in het Staatsblad de ontslagen der afgetreden en de benoemingsbesluiten der aankomende Ministers gelijktijdig in de beide talen doen opnemen.
— Een der meest populaire schrijvers van het Davids-Fonds, de
zeer eerw. heer kanunnik J.-B. Martens, is door Z. M. den Koning
benoemd tot ridder der Leopoldsorde. — Wel verdiende onderscheiding,
welke wij van harte toejuichen, zooveel te meer dat Het Belfort de
eer en het geluk heeft hem onder zijne verdienstelijkste en verkleefdste medewerkers te tellen.
Standbeeld voor K.-L. Ledeganck. — De stad Eekloo heeft
eindelijk de voorhand genomcn tot het huldigen van den beroemdsten
barer zonen, den dichter der Drze Zztsterstetien. Met dit Joel was
onlangs te Gent een comiteit gevormd, hetwelk ,zich voorstelde
i n deze stad bet standbeeld op te richten. Ons komt het voor, dat
Eekloo er meest recht op heeft. Mogelijk zal de hulde in later dagen
andere inboorlingen van het Meetjesland bezielen om bet voetspoor van
den grooten zanger te volgen.
Pieter Geiregat. — Een aantal liefhelibers in letter- en tooneelkunde, te Gent, hebben den 18 Maart den beer Geiregat openbaar
hulde gebracht bij gelegenheid van de opvoering van een nieuw door
hem geleverd en door bet Staatsbestuur geprimeerd stuk : De Fortuinzoekers. Van verschillige kanten ontving de gevierde betuigingen
van vriendschap en waardeering zijns talents, ook van katholieke zijne,
o. a. van bet Davids-Fonds. Het Hoofdbestuur van het Willems-Fonds,
waar P. Geiregat vele jaren als lid zetelde en aan welke instelling bij
zekerlijk vele diensten bewees, bad geen duit gegeven voor het geschenk ,
dat hem namens vrienden en hoogschatters werd aangeboden.
Kon. Vl. Acadelnie. — Zitting van 2 i Maart. Lezing door den
heer Hiel van een gedicht, getiteld 1382, en regeling van zaken van
huishoudelijken aard.
t De weduwe van Max Schnechenburg, den dichter van Dze
Wocht aan Rhein, is ie Tholhein o verleden 75 jaar oud.

1- Fave Fransch generaal, lid der Academie van wctenschappen. Hij
schieef op notas van Napoleon III « Histoire du piogrês de l'aitilleiie.
t Karel Meunier, kunstschilder, ‘te Leuven.
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WEBER'S DREIZEHNLINDEN

REIZEHNLINDEN is een der edelste, hoogstbezielde gedichten die in den loop dezer eeuw
zijn geschreven. I-Jet is een machtig epos dat,
als Homerus' Ilias of de Niebelungen, een geheele yolk
met zijn leven en streven, zijn wel en zijn wee voor
altijd uit het grijs verleden oproept en de groote daden
zijner geschiedenis aan de oogen der wereld openbaart.
Doch het geldt hier niet alleen de wapenfeiten der
koene voorvaderen te roemen, noch het ontstaan van
het vaderland voor het nageslacht te bewaren ; het geldt
bier den innigen zielestrijd van een geheele yolk, wanneer het er op aankomt al de beelden der voorouderlijke
goden in het hert te verbrijzelen en voortaan voor den
eenigen God van het Evangelie zijn offer te plengen.
Het geldt hier, in een woord, den strijd tusschen Christendom en Heidendom, een reuzenkamp zooals er geen
grooter bestaat, vermits hemel en aarde om zoo te zeggen
er deel aan nemen, en het een kamp is van alle tijden
en van alle landen. DreiTehnlinden is dus een tooneel
van hetzelfde grootsche wereldepos, waarvan ook het
Runenzweerd van Nicander, het oudberoemde Roelandslied, de Niebelungen en zoovele Romans van den
middeleeuwschen Karelskring ons de wijdomvattende
bediedenis en de stormachtige en bloedige gebeurtenissen
in vurige kleuren hebben aangeteekend. De bekeering
van zijn eigen Saxensch yolk, in de 9e eeuw, onder
Lodewijk den Vrome, ziedaar de stof waaruit de dichter
een zoo geprezen meesterstuk heeft weten te scheppen.
Frederik Willem Weber, in 1813 te Alhausen in
Westfalen (provincie van het Oude Saxen) geboren, en
dezer dagen te Nieheim overleden, was sedert 1861 lid
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van den Pruisischen Landtag en van het katholiek
Centrum. In zijne jeugd heeft hij moedig de proof
doorstaan van den harden kamp des levens, zooals hij
zelf verhaalt in zijn eerste gedicht, getiteld o Aan het
Aambeeld » (Am Amboss), doch toen hij later door taxi
geduld en krachtig werken tot doctor in de medeciinen
was bevorderd, meende hij zijn levensideaal niet bereikt
te hebben ; in de school van den arbeid opgekweekt,
vond hij geen zoeter genot dan in de oude geleerde
geschriften de geschiedenis zijner vaderen, de schoonheid van zijnen godsdienst en van zijne taal tot in de
diepste gronden na te gaan ; en zoo groeide de liefde
voor die edele panders met de mannelijke jaren in hem
aan, en zoo schiep zijn brein het gedacht, op het gebied
der historie, voor zijn eigen yolk, aan zijne taal en zijnen
godsdienst, eene blijvende gedenkzuil op te richten.
DreiTehnlinden verscheen in 1878, toen de dichter,
reeds 65 jaren oud, aan den avond van zijn leven was
gekomen. Lange zomerdagen, lange winternachten, zoo
de dichter zelf getuigt op het einde van zijn stuk, had
hij aan den arbeid besteed; want hij wilde Saxenland
en God ter eere, twee voorwerpen die hij steeds zoo
innig lief had, eene krone vlechten die hunner niet te
onwaardig zoulzijn.
Het edele gedicht werd atom binnen en buiten
Duitschland van yolk en van grooten, van vrienden en
van vijanden met deelnemende bewondering, ja met verbazing onthaald. Men had immers wel Webers' dichtergave door eenige geurige bladen uit de geschiedenis
zijner jeugd leeren waardeeren, doch die, tijd was lang
voorbij, en Weber was alleen gekend als een braaf,
geleerd, diep godsdienstig man die, God en yolk innig
genegen, met politieke en historische studi6n onledig
was. Doch toen hij op eens zijn machtig kuiistgenie
openbaarde, en . als de koninklijke adelaar op breede
wieken boven meest al zijne tijdgendoten in het luchtruim
steeg, toen gingen uit alle - maatschappelijke rangers
kreten van bewondering op. Dit getuigen de 53 uitgaven
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die DreiTehnlinden op min dan 15 jaren heeft beleefd,
.dit getuigen de onvoorwaardelijke lofspraken die D r Weber
van ontelbare zijden, zoo van vriend als van vijand, van
hoog als van laag, mocht ontvangen ; dit getuigen voornamelijk de volgende woorden op eene plechtige omstan,digheid, toen nainelijk D r Weber, op r4 Januari 1887,
zijn 25-jarig lidmaatschap van het Centrum en Wind- horst zijn 75 €n verjaardag vierden, door Hoffer, zijn
medelid van het Centrum, tot hem gericht : « Te
midden in den strijd van onzen Landtag, weerklonk
,op eens uw heerlijk lied van Dreizehnlinden... » Dit
lied, een hooglied van den echten en waren Kultuurkamp, waardoor de zoete leer van het kruis op
de lippen van vrome munken het heidendom . onzer
vaderen tot in den grond heeft overwonnen, vveerklonk
als eene glorierijke voorzegging van den zegevierenden
uitslag onzes strijdens tegen het overweldigen van, een
nieuwerwetsch heidendom. Ver in het land is uw hertverheffende zang binnengedrongen; hid heeft een altijd
groeiend, begeesterd onthaal onzer alle ranged van ons

geloovige yolk,

ja verre buiten de grenzen van ons

vaderland genoten...
Dat die uitbundige lofspraak ook in het buitenland

werd bijgetreden bewijzen de Fransche en Engelsche
vertalingen die aldra van het gericht verschenen, en
ook het voor ons verheugend feit dat ditmaal onze
eigene Vlaamsche taal niet werd vergeten : de eerw. beer
De Lepeieer heeft ons dit heerlijk gewrocht in onzen
Dietschen klank geschonken (t).
Onmogelijk is het van zulke meesterlijke, doorgrijpende schepping een volledig denkbeeld to geven door eene
i'luchtige studie. Veel schoons zullen wij moeten onaangeraakt laten, eveneens zullen wij er niet op drukken dat Dr

(i) De aanhalingen in verzen zijn genomen uit het werk van
,den eerw. heer De Lepeleer : « Dertienlinden . D r S \V. Webers

cc Dreizehnlinden » in 't Vlaamsch overg ..Micht, » (tweede omgeweikte
uitgave, met twee platen van Jozef Janssens), Gent, A. Siffer,
Prijs fr. 4,00.
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Weber nog onlangs in zijnen « Goliath » een nieuw tafereel
uit de zedengeschiedenis van den Germaanschen stam
heeft opgehangen doch kleiner van gehalte en niet zoo'
hoog van vlucht ; DreiTehnlinden alleen is eene mijn
waarvan eene enkele ertslaag overvloed van stof levert
om de verlangens van onzen geest en ons hert, hoe dorstig
zij ook zijn naar het ware en het schoone, te verzadigen.
Wat DreiTehnhnden bovenal kenmerkt is niet zoozeer
de diep godsdienstige strekking, de aan3rijpende aantrekkingskracht van het verhaal noch het machtig schildertalent
van den dichter, het is de frische koele wind van onzen
bloedeigen Germaanschen stam, die ons in de bosschen
van het oude Saxenland tegenwaait en de kruinen der
eeuwenoude eiken in geheimzinnige mijniering doet
suizen, het is de nieuwe dageraad van kloeke gezonde
poezie van het Noorden met de oude zeden van onze
Dietsche vaderen, met hunne schrikverwekkende Wikingstochten tegen de Franken, met hunne sombere doch
strenge, mannelijke mythologie, het is die kloeke, snedige en tevens zoetvloeiende taal van den dichter, het
is eindelijk die diep philosophische levenswijsheid, die
grondige menschenkennis die op alle bladzijden doorstraalt en aan geest en hert een weldoend en smakelijk
voedsel opdient. Indien de jonkheid onzer dagen in
plaats van in de lichtzinnige romans, die de ondeugden
onzer bedorvene eeuw met al te losse kleuren schilderen, ja soms zoo schandelijk verheerlijken, een verlokkelijk aas te gaan zoeken, haren leer- en weetlust
aan de frische levensbron van DreiTehnlinden's schoonheden kwam verzadigen, dan zou hun hert zoo licht
niet schipbreuk lijden bij de minste gevaren, dan wierde
het getemperd in het staal der onverwinbare Dietsche
mannelijke kracht. Hier mag men lezen en herlezen,
hier vindt men karaktervastheid en edelheid van inborst,
hier wordt het hert der jeugd ,gevormd , hier vindt zij
bloemen en tafereelen rijk gesmukt voor de verbeelding
en voedsel voor den geest ; bier mag zij alles genieten,
tot het laatste vers met gretigheid smaken, zonder dat
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iemand te vreezen hebbe dat een doodelijk vergift zijne
kiemen in de ziel zal nederleggen.
Doch nemen wij kennis van het onderwerp.

Na eene dichterlijke inleiding, waarin de lente beschreven wordt en het recht en de schoonheid der
poezie op philosophische wijze tegen het moderne materialisme wordt gewroken, leidt de schrijver ons binnen
in het klooster van Dertienlinden. Hier is het brandpunt van waar de christene beschaving met het licht
des Evangelies over Saxenland zal uitgaan. Wij zien
de vrome Benedictijner-monnikken de bosschen ontginnen of over de oude Romeinsche folianten gebogen,
wij hooren ze welhaast het zielverkwikkend lied, het
a

looft den Heere » zingen dat blijde over de bergen

weergalmt : wij maken kennis met den waarden abt
Warin die
Midden dichte vijandsdrommen
sprong hij koen in twintig strijden...
Ronzeval, in 't heete Spanje
leerde uit walg hem 't aardsche mijden.
Ronzeval! de heidnen huilden
vlammen spritste Durendane
Olifant borst op in 't loeien
doch, daar zonk des Kruises vane.
en ook met pater prior, die later eene groote rol zal
spelen in de bekeering van den held, en die beiden de
voornaamste vertegenwoordigers zijn van het christelijk
element. Zonder te stil te blijven bij de prachtige beschrijving van de verschillende paters staan wij voor het
Elavikshof, het vaderlijk erfgoed der Valken waar Elmar
woont, de held van ons gedicht. Elmar, de laatste
telg en eenige erfgenaam van het edel Saksische geslacht
der Valken was nog jong. Zijn vader was gestorven in
den strijd tegen Karel den Groote. Hij ook moest opgevoed
worden in den haat tegen Franken e n Christendom,hoewel
zijn oom Badurad bisschop van Paderborn was. Elmar
was immers de hoop en de vertegenwoordiger van het
Saksisch heidensch yolk. Daarom moest hij aan Thiat-
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grim, een Frieschen Woderispriester toevertrouwd worden om de goden te leeren vreezen en de Franken te
leeren haten. Zoo Wilde het Swanahilde, de oude grijze
drude, priesterin van het heidendom die bevriend was
met het edel huis der Valken en met al hare menschelijke en bovenmenschelijke krachten het heidendom ondersteunde. Doch Elmar slijt zijn leven in mijmering en
droomen bij den Frieschen Thiatgrim ; — misschien
dacht hij aan Hildegonde, de dochter eens graafs, die
hij eens het leven had gered, daarom zond zijn meester
hem naar Thorkell, Noordschen zeekoning, om tegen
de Franken in de Wikingstochten te gaan strijden. Een
bode roept hem weder aan het sterf bed zijner moeder,
doch hij kan slechts nog zijne lippen drukken op hare
koude wangen. Wat pad staat hem nu open, alleen
in de wereld ? Zijn Saksenland is bedreigd met Christendom en verdrukking van wege de Franken, Hildegonde,
die hij menigmaal in zijne droomen ziet is eene Franke
en dochter van den christen graaf. Hier begint de
strijd in zijne edele ziel. Doch op eens weerklinkt door
de noorderwereld de schrille doodenzang van Ragnar
Lodbrok, koning der Denen, door den schatplichtigen Ella
verslagen en in den slangentoren opgesloten. Thorkell
roept Elmar ter wrake! Zijn edel hen wil er henenvaren, doch Diethelm, een trouwe knecht,00k trouwe zoon
van zijn Saksensch Vaderland en zijne oude goden, weerhoudt hem om aan de spits te strijden van zijn eigen yolk.
Intusschen vergadert het heidendom zijne overblijvende
strijdende krachten te Iburg, aan de grot van de Drude
Swanahilde, om het offerfee'st te vieren en tevens om
moed in de herten te storten yogi- den strijd tegen de leer
van het Zuiden. Swanahilde, de sombere priesteres, zit
treurig in hare grot en, terwij1 het gebruikelijk offerveulen
verbrand wordt, voorspelt zij aan Elmar droevige tijden
voor het heidendom :
't Broeit iets donkers tusschen heden
en de naaste zonnenwende
Voort I de sterren scheemren bleeker
en het daget in den oosten. » --
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Ter gelegenheid van het Oogstfeest geeft graaf Bodo,
de vader van Hildegonde, die als gouwgraaf over de Saksen,
door den keizer was aangesteld, een feest op zijn hof te
Bodir1kdorp. Onder de edellieden beyond zich Elmar, de
Valk. Hier neemt eigenlijk de handeling van het stuk een
aanvang, : daar

Gero, de missus dominicus

die van keizers-

wege met het oppertoezicht over de graven gelast was,
en als dusdanig ook onder de genoodigden, tegelijk met
Elmar naar de hand van Hildegonde stond. Gero wordt
als een laag karakter, een vuige nijdigaard en lasteraar
afgeschilderd,.. Het komt wel eenigszins wonderlijk voor
dat Weber ons den christen afgezant des keizers zoo
verachtelijk voorstelt. Is het niet door ingeving van
den fieren Saksentrots tegenover de Franken, die ook
in het hart van Weber opborrelt, zooals wij zien zullen
in zijne scherpbijtende aanvallen tegen Karel den Groote
zelven, zoo is dit alleen te verklaren door het feit dat
Weber het Christendom niet in een overdreven gunstig
daglicht Wilde stellen en de bekeering van Elmar, die
geheel het Saksisch yolk vertegenwoordigt, alleen door
het stralen der objectieve waarheid wil teweegbrengen.
Gero, de koningsbode, bespot den edelen Elmar in het
bijzijn der dischgenoten. Elmar verkropt zwijgend zijn
leed. Doch wanneer Hildegonde zienlijk ontroerd aan
Elmar den eerewijn schenkt, kan Gero zijn zielennijd
niet meer weerhouden. Hij begint de overledene moeder
van Elmar te beschimpen. De maat is vol. Het edel
karakter van den fieren Saks toont zich bier in al zijne
schoonheid. Zichzelven wilde hij niet wreken, maar
wanneer het de eer gold zijner teedere moeder, dan school
ha vuur in zijn hoofd en de vlam straalde op zijn aangezicht ; al was Gero een koningsbode, niets kon Item
weerhouden ,
zwijgen- of- ter punt mijns degens .92),
wordt u 't wedetwoord geboden
zoo mij helpt de kloeke Donar
zoo mij helpt de giijze Woden ! —
Recht stond, geschoft en machtig
als een reus, de Sassenjonker;
en zijn toornige oogen vlamden
op den Frank, met naar geflonker.
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Het feit was volbracht : de gastvrijheid was verbroken en een koningsbode, hoewel niet onschuldig, was
openbaar beleedigd. De graaf moest schandelijk aan Elmar
den drempel van zijn huis ontzeggen en deze ging met
wee in 't hert rondzwerven in het woud, Doch na het
gestoorde feest hadden drie mannen, waaronder Grimbart,
die door den graaf strengelijk was gevonnisd geweest,
zich in de nabijheid van het hof in het struikgewas
verborgen. Eensklaps stond het grafelijk huis in lichtelaaien gloed. Gero neemt laffelijk de vlucht om zijn
scharlaken mantel te redden. Een kreet weergalmt : red
Hildegonde en den graaf!
Elmar die nog altijd mijmerend rondzwerfde schiet
ijlings toe, springt in de vlammen en ontrukt den graaf
met zijne dochter aan den flood. Maar, boosheid der
menschen! Gero, de nijdigaard, beschuldigt Elmar bij den
graaf den brand te hebben veroorzaakt om dezen, door
nood gedwongen in zijn eigen hof te mogen herbergen.
Elmar, de fiere edele Valk, schiet vlammen uit zijne
oogen op den snooden Gero en keert hem verachtelijk
en sprakeloos den rug toe!
Diep was de wonde in Elmar's ziel ! Hel en Hemel
schenen samen te spannen tot zijn verderf en niemand
om hem te troostenw Somber denkend drijft hij door
het woud en staat voor de krocht van Swanahilde, de
geheimzinnige drude. Deze zit met de hand op het strenge
voorhoofd, de lange grijze haren neerhangend, het raadsel
der wereld te bedenken... Het geknor van haren hond,
haren trouwen, eenigen vriend, heeft mannenstappen
verraden ;
Swanahild, gij wijze Woudvrouw, (io6)
sedert meer als drie geslachten
wijddet gij den stam der Valken,
zoons en dochters, liefde en krachten.
Lang bij Woden reeds en Freia,
zijn zij alien heimgevaren
en ten heuvel, blijt lk eenzaam,
in mijn oude woning waren.
Doch de grijze drude verwijt hem bitter zijne
genegenheid voor de christene Frankische Hildegonde
zij richt zich vreeslijk op en dondert :
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Elmar, ga, ge zijt verloren (108)
stonde in brand u huis en schure
't ware een gloed met minder schade,
als u wacht van dezen vure.
Ga, ge zoekt den zwarten grave,
ga, ge zoekt den Sassenhater,
buig voor 't kruis den fieren nekke
buig den kop in 't kerstenswater.
Verwijt en voorzegging! Elmar, bloedig getroffen,
verdiept zich in het woud en wacht op het sombere
,noddlot.
Zijne ziel had uitspanning noodig ! Hij zoekt den
grauwen eik, die als een heilige tempel werd vereerd
daar bonar, de groote god, in zijne kruin woonde en
van daar de stervelingen hoorde... Elmar, bevend op den
lieiligen grond, legt zijne wapenen neer om tot de godheid
zijn blik te verheffen, knielt neder snakkend naar een
lichtstraal voor de duisternissen zijns geestes
Eenig Wezen, flat ik zoeke
(i15)
eeuwige, immer jong van dagen
Gij die in dees boomkruin suizelt
Zijt Ge Woden, zijt Ge Donar
ijdel klinken al die namen
Gij zijt Gij, zijt de Onbekende
Een — en alheid, niet te omvamen.
.............
ik geef op, geef Gij mij vrede !
Hoe diep heeft bier de dichter met psychologischen
blik den afgrond gepeild der menschelijke ziel, die terwij
zij wankelend en weifelend haakt naar een straalken
zaligmakende waarheid, onwetens en onwillens den
onbekenden doch 'waren God aanroept.
Doch hemel wat geritsel ! Een pijl snort ! Elmar
zwankt neder ! het moordtuig in de borst ! Met bovenmenschelijke kracht springt hij op, rukt den vergiftigen
piil uit de wonde, springt toe en grijpt den vuigen
snoodaard vast! Schande! Het is Gero, de koningsbode.
Elmars groote ziel trilt van verontwaardiging over zulk
ceen laf verraad. Hij veil zijn zuiver staal aan dit lage
bloed niet bevlekken

• DR. WEBER' S DREIZEHNLINDEN.

33o

Ga, een knechtshand moge u wurgen! (116)
Het zal dan waar zijn dat de edelheid zijner inborst
hem meer en meer het slachtoffer zal makers van
onmenschelijke schelmstukken. Hoe groeit onze inged
nomenheid voor den ongelukkigen rechtschapen Elmar.
Doch aan zijn lijden is geen einde Het was vergadering
van den Mallus of van het rechtsgeding in Saxen ; de
twaalf schepenen zetelen, Gero de koningsbode en de
graaf zitten voor.
Gero, de duivelachtige Gero, beticht den fieren Elmar
van moordpoging op hem den koningsbode, van offer
aan de valsche goden en van brandstichting aan het huis
van den graaf!
Een woedend gemornpel stijgt op onder het Saksisch
olk
van den Mallus. Elmar, hun Elmar, de hoop van
y
hunnen stam zou een moordenaar zijn ! Neen ! het roept
wrack.,. Elmar moet zijne gramschap op Gero weer-,
houden :
Doch het spijt me dat mijn name
in uw adem dreef en sprake,
giftig is uw tong, ze zoedelt
alles wat ze roere of rake.
Doch Elmar vindt de twaalf edellieden niet om zijne
onschuld te zweren. Saksen's adel is aan den leiband
der Frankische overmacht geketend. De boeren en geheel
het y olk hebben het recht niet hunnen Elmar te wreken...
Zij knarsetanden... Doch het onrecht zegeviert.
Eenzaam moet een boom ten gronde,
als een storm hem aan komt taster,
kraakt zijn wortel, heen en weg zijn
al de vinken, zijne gasten.
Elmar words vogelvrij en in den ban van het keizerrijk verklaard.
Hier is het toppunt der handeling : wij zien de schan.
dige listen van den. koningsbode zegepralen en den
onschuldigen Elmar in de uiterste ellende gedompeld.
Zoo moest het zijn : het vuur des lijdens moest zijn hert
en ziel louteren en tot grootere offers bereiden ; aan de
andere zijde moest de christen Gero den christen Gods-
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dienst hem hatelijk maken opdat, wanneer hij eens den
fieren hats mocht buigen voor het kruis, noch vrees noch
woest geweld doch alleen overtuiging en verstand dit
wonder zouden bewerken.
Elmar bloedend uit de wonde zijner horst, doch nog
meer uit de wonden zijner ziel, dwaalt vogelvrij door het
woud. Zijn vaderlijk erf heeft hij moeten vaarwel'zeggen,
alles overlatende aan den allervefachtelijksten, hebzuchtigen Gero... Zijn zweerd en zijnen ring heeft hij aan
Hildegonde in het geheim beschikt, die ze trouw zal
bewaren. Het yolk had met hem het vuur des opstands
tegen de looze Franken willen ontsteken, doch Elmar ziet
de laaghertigheid van Saksens adel ! Een oproer zoude een
tweede bloeddoopsel als dat van Verden op hunne hoofden
halen. . en hij onderwerpt zich aan de wet... Eenzaam,
bevend van de koorts gaat hij verder ! Zijne krachten
ontgaan hem met het blood ! Hij valt eindelijk neder in de
nabijheid van het convent van Dertienlinden... Een
dienaar vindt hem langs den weg en leidt hem in het
klooster, in Wiens vrije schuilplaats de grijze abt Warin
den banneling met alle zorgen omringt.
Zoo leidt hem dan eindelijk eene onzienlijke hand
langs stormige wegen van onrnenschelijk lijden naar het
Oord van rust en vrede. Doch de strijd van het lichaam
is niets bij den strijd van de ziel ! Ebbe en vloed wentelen
rusteloos door zijn hoofd.
Intusschen is de vuige Gero van Gods straffende
hand geraakt
Want, hinkt de v■ rake, zij zal komen.
Het yolk heeft den lafaard schandelijk van Elmars
hof verjaagd, en zoo moet dan eindelijk toch de ondeugd,
na korten zegepraal, den tol aan de gerechtigheid betalen.

(Wordt vervolgd.)

E. SOENS.
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ZEZZEZIEKIII
HET SOCIALISM & DE KATHOLIEKE GODSDIENST

II
ELKE is de toekomst van den katholieken godsdienst tegenover het socialism?
Catholicismus en socialism zijn geboren
vijanden.
Het socialism is goddeloos van afkomst en van
natuur.
Uit de goddeloosheid der philosophen van de ver-,
ledene eeuw zijn twee wijsgeerige stelsels gesproten :
socialismus en liberalismus, twee koppen van de Revolutiedraak.
Het socialism werd belemmerd in zijnen wasdom
en is alsdan niet voortgeschoten.
Het liberalismus der burgerij heeft de overhand
behaald en eene eeuw lang gewoeld. Het liberalismus
heeft al gedaan wat het doen konde. Het heeft gewoeld
zooveel als een stelsel woelen kan, alle grondvesten
afgebroken \7 Telke het konde afbreken ; ziel en lichaam
aangetast, met de scholen en de huisgezinnen door
zijne schijnheiligheid en losbandigheid, de overheid door
zijnen woelgeest, den arbeid en de werkplaats door zijn
onmenschelijk Manchesterdom to bederven.
Na eene eeuw gaan de oogen open. Alwie het
wel meent met den godsdienst, met de zedeleer, keert
er zich van of als van eene pest. De werklieden hebben
ook ondervonden dat het woord vrijheid op de lippen
van het liberalism eene huichelarij was, alsmede eene
handleiding tot noodwendige verdrukking. Het libera-
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lismus ligt zieltogend. Het heeft en zal misschien nog lang
stuiptrekkingen hebben : maar toch zijne bewegingen zijn
stuiptrekkingen van eenen stervende. Aiwie oogen heeft
om te zien moet dit zonderling verschijnsel bemerken.
Het socialism wiens eersten voorstaander, te weten
Babeuf, het Burger-Liberalismus op het schavot gebracht
heeft, is nochtans met zijnen aartsvader niet gestorven.
Het heeft van lieverlede nieuwe verdedigers gevonden.
Na een tijdstip van allerhande utopian, bekroond met
eene revolutie in 1848, is het als partij duchtig ingericht geworden. Het heeft overal, met de volksdrommen
in beroering te brengen, het liberalismus onttroond en
zal eerlang overal zijne plaats innemen.
Het socialism heeft al de ongodsdienstigheid van
bet liberalismus opgenomen.
Liberalismus en socialismus zijn vijand op huishoudkundig gebied : op alle andere gebieden zijn zij
naar bevriend, als varier en kind.
De gelijkheid, zooals ze het socialism verstaat, verwerpt het bestaan van God, miskent en haat alle overheld die van God komt, en is in strijd met den Godsdienst
zelfs op huishoudkundig gebied. Immers, het socialism
ziet in alle ongelijkheid, welke het toevallig heet, eene
onrechtveerdigheid. De Godsdienst daarentegen, hoe talrijk
oak de misbruiken van den tegenwoordigen toestand
wezen mogen, misbruiken Welke hij erkent en doemt,
leert toch dat het verschil van eigendorn onder de
menschen in zich zelven geene onrechtveerdigheid is.
Moest het socialism den godsdienst erkennen, het zoude
staken eene rechtsleering te wezen om slechts utopie te
worden, gelijk er vele gemaakt werden van of Thomas
Morus tot de hersenschimbouwers van heden. Daarom
hebben wij gezeid dat het socialism zelfs op huishoudkundig gebied, ,van natuur ongodsdienstig is.
Er volgt hieruit dat de ' vrede tusschen catholicismus en socialismus onmogelijk is. De . strijd moet
zijn op leven of flood.
Wie van beide zal nu den zegepraal behalen ? De
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socialisten, gelijk al de andere vijanden van den katholieken
Godsdienst, roepen triomf van het begin of van den strijd.
Wij hebben in ons eerste artikel gezien hoe het
dagblad « Le Peuple » de zaak inziet : « Om logiek
o te zijn moet de werkliedenpartij stand nemen ter
a zelfder tijde op het terrein van den klassenstrijd en
a van den strijd tegen de Kerk ». « De vrijdenkerij
a leidt dus naar het socialism... Zij moet tegenover het
a christen ideaal een ander ideaal stellen, stellig en
« vatbaar, de religie der menschheid ». — 0 De kathoa lieken die zich zouden inbeelden dat de dood van
a het Doctrinarism in ons land het einde van den oorlog
a tegen de Kerk zal medebrengen, geven zich aan won« dere begoochelingen over ; 't en is maar nu dat de
a strijd gnat beginnen..... De nieuwe godsdienst heeft,
0 gelijk de katholieke Godsdienst, zijne apostelen en
« zijne martelaren : hij heeft eene wonderbare waarborg
« van welgelukken, te weten de bliksemsnelle spoedig« heid zijner voortplanting. Aan deze teekenen moet de
« Kerk erkennen dat Naar stervensuur welhaast slaan
« zal..... » Voor Benoit Malan is dit stervensuur reeds
geslegen : « De - christene beschaving, zegt hij, zoude
« niet meer kunnen leven in den hedendaagschen weten« schappelijken en maatschappelijken dampkring. Zij is
« dood, al gebaart zij te leven. »
Doch, dit is al prietpraat, en het eenigste dat wij
daarop te bemerken hebben, is de spreuk van den dichter :
Les morts que vows pleurez se portent assez bien!
Zal die strijd tusschen catholicism en socialism een
geweldige strijd zijn, een vervolgingsstrijd?
De socialisten van heden, als zij ernstig spreken,
zeggen neen : de strijd, zeggen zij, zal alleenlijk bestaan
tusschen twee gedachten. Het geweld zal onnoodig worden : het catholicismus zal van zelfs sterven. Ziet, voegen
zij erbij, hoe het zich reeds nu niet Lenders kan verdedigen
tenzij met sluwheid en listigheid : « De krijgsk unst
a gebruikt in den wereldbrief van Leo XII I, bestaat
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hierin, dat men toegeeft aan de noodwendigheden van
A den tijd op puntjes van klein belang, terwijl men

At

A

vasthoudt en sterker vasthoudt dan ooit aan hetgeen

4( de grond van de kwestie is Deze krijgskunst is geensA zip s nieuw : de Kerk stelt ze in werke sedert den
A oogenblik dat de geboorte der nijverheidswereld de
„a leenroerige orde is komen in duigen slaan, en dat
At

A(

hare macht zich heeft gekwetst gevoeld. In duigen
geslegen door de hervorming der XVI e eeuw, schaft

e de Kerk den handel der aflaten af; maar in de kerkvergadering van Trenten steunt en versterkt zij het gezag
a dat zij . toekent aan de overlevering die betwist was.
4 De Revolutie slaat hare hierarchic uiteen, neemt hare

A

4( goederen in beslag, het Concordaat verbreekt de ban4( den welke de Fran'sche nationale kerk aan den Heiligen Stoel verbinden : de Kerk teekent het Concordaat
maar herstelt de opperheerschappij van Roomen met
C het afkondigen der pauzelijke onfaalbaarheid.
De
wetenschap betwist hare heihge boeken, de Kerk
4 speelt oolijk met de wetenschap, maar bevestigt zonder
A schroomen het recht dat zij eischt hare overleveringen
A(

A(

L(

tegen de wetenschap aan te kleven, met het geloofs4( punt der Onbevlekte Ontvangenis uit te roepen.
A(

« En nu dat de vraagstukken, gesteld door de
schikking van den arbeid, boven alle andere gesteld
worden bij alwie bezorgd is voor de maatschappelijke
a orde, proeft de Kerk dezelfde kunst. Maar deze beheng digheid heeft Naar niet belet verslegen te worden door
a de hervorming, verslegen door de omwenteling, verslegen door de wetenschap, en zal Naar ook niet
4( beletten verslegen te worden door het socialism. ))
(Le Peuple, 1 9 mai 1893.)
ft

AC

di

Voor als nu zeggen ooze socialisten, dat zij de
vernietiging der katholieke geloofsleering van de wetenschap verwachten. In Vooruit teekenen zij rondekens
om te bewijzen dat er geen hemel bestaat. Zij 'beweeren'
drat, indien er een God bestond, donder en weerlicht,
ramp en ellende zouden onmogelijk zijn. Och arme ! is

336 SOCIALISM EN KATHOLIEKE GODSDIESNT,

het met zulke wetenschap dat zij de katholieke geloofsleering moeten ondermijnen, het werk zal Lang aanslepen t
Maar laat eens het socialism aan het roer komen,
(en wie kan voorzeggen dat zulks nooit zal gebeuren?),
dan zal het spel veranderen. Gelijk het liberalismus,
zoo zal het socialismus aan de vervolgingszucht offeren.
In den naam van de schijnheilige spreuk, ontleend tern
anderen aan het liberalismus : « alsdat godsdienst privaatzake is, » zullen de socialisten er op los gaan om den
katholieken godsdienst alle openbaar bestaan te weige-ren, scholen en huisgezinnen te verpesten en den geese
des yolks naar volledige ongodsdienstigheid te keeren.
De sterkste hinderpaal zal de katholieke geestelijkheid zijn. - Daarom zal het socialism aan de geestelijkheid den oorlog verklaren. Zijn programma zal luiden
en luidt reeds nu als volgt : « Wij zijn tegen de leering_
« niet : die zal van zelfs ineenvallen gelijk een kaar« tenkasteel onder den drang der wetenschap : maar
a wij zijn tegen de priesters omdat zij het yolk beletten
a tot het socialism over te gaan, aldus tegen het yolk
a zijn, en als zijne vijanden optreden. »
Intusschen zal het socialism van langs om beter
inzien dat het christendom, tot Telfs in Tyne eenvoudigste leeringen, zijnen weg zal dweersboomen.
Zoolang als de menschen rechtzinnig het OnTe vaderbidden, zullen zij daardoor zelf van het socialism afgekeerd worden. Het socialismus leert dat er noch God,
noch ziel, noch hemel is, en dat, op het einde van
het spel, de stof de eenige vattelijke wezenheid is dieer_ bestaat. Het OnTe vader leert de menschen eerst
van al zorgen voor het zedelijke : geheiligd zij um/
naam; ons toekome uw rijk; um, wil geschiede op deaarde als in den hemel.
Het socialismus leert de menschen hunkeren naar
stoffelijken overvloed en den hemel zoeken op de aarde.
Het OnTe vader leert de menschen tevreden zijn met:
het dagelijksch brood : « Geef ons heden ons dage-

lijksch brood. »

SOCIALISM EN KATHOLIEKE GODSDIENST. 337

Het

socialismus wil den klassenstrijd, en ja den
Onire vader leert de menschen mal-

klassenhaat : het

kander beminnen, niemand haten en zelfs hunnen vijanden vergeven : « En vergeef ons onTe schulden, gelijic

« niij vergeven onTe schuldenaren. »
Zoo is .het dat het socialismus zal moeten kiezen
tusschen ondergang en geweld. Het zal geweld kiezen,
even als tot hiertoe al de vijanden van den katholieken Godsdienst het geweld gebruikt hebben.
En de uitslag? ....
Dit herinnert mij eene bladzijde welke Graaf Joseph
De Maistre geschreven heeft op het einde der verledene
eeuw, als het Fransch schrikbewind, bloeddronken, den
katholieken Godsdienst poogde in de modder en het
bloed to versmooren. De Maistre schreef in 1796 (Considerations sur la France, C. V.) : 0 Weest aandachtig,
« gij alien welke de geschiedenis niet geleerd heeft.
« Gij zeidt dat de scepter de pauzenkroon ondersteunde.
« Welnu ! er is geen scepter meer : in het groote striid« perk werd hij gebroken en de stukken ervan liggen
O in het slijk. Gij vvist niet tot hoever de invloed eener
« rijke en machtige priesterschap kon onderstand bieden
a aan de geloofswaarheden welke zij predikte; ik geloof
« moeielijk dat er eene macht is die kan doers gelooa y en ; loch, laat ons hierover glijden. Er zijn geene
« priesters meer. Men heeft hen weggejaagd, verworgd,
a
O
«
O

vernederd ; men heeft hun alles ontroofd; en dezen
die ontsnapt hebben aan de guillotien, aan de brandstapels, aan de dolken, die noch versmoord, noch
neergeschoten, noch vervoerd werden, ontvangen nu
a de aalmoes welke zij eertijds gaven. Gij vreesdet de

a kracht der gebruiken, het ontzag der overheid, de
0 begoochelingen der inbeelding : van dit alles bestaat
0 er niets meer : er bestaan geene gebruiken meer, er
« zijn geene meesters meer : iedere mensch is meester
0 over zijn verstand. Het philosophism heeft de moortel,
O die de menschen onder malkander verbond, uitgebroka keld : er zijn geene zedelijke vergaderingen meer. De
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Et
4

burgerlijke overheid, uit al hare krachten werkende
aan de vernietiging van het oud stelsel, geeft aan

a de vijanden van het Christendom al de ondersteu« p ing welke zij voortijds aan het Christendom zelf
a verleende : het menschelijk verstand neemt alle moge« lijke vormen aan om den ouden nationalen Godsdienst
a te bestrijden. Deze pogingen worden toegejuicht en
a bezoldigd, en de pogingen daartegen worden aanzien
a als misdaden. Gij hebt niets meer te vreezen van
den toover der oogen, die altijd de eerste zijn om

4(

g bedrogen te worden; noch prachtig apparaat, noch
,t( ijdele ceremonies kunnen nog menschen bekoren voor
4( dewelke men sedert zeven jaren alles misbruikt en misa handelt. De kerken staan gesloten en gaan niet meer
g open tenzij voor de luidruchtige beraadslagingen en
a de baldadigheden van eene onbeteugelde menigte. De
,a autaren liggen ten gronde; men heeft afzichtelijke
4 dieren door de straten geleid, getooid met het pries4c terlijk gewaad ; de heilige vaten hebben gediend voor
4 afschuwelijke wulpschheden en op deze autaren welke
,o het al oud geloof met ingetogene cherubynen omringde,
4 heeft men naakte boelerinnen laten plaats nemen.
,o Het philosophism heeft dus Beene klachten meer in
o te brengen; alle menschelijke kans is ten zijnen voor4 deele; alles wordt gedaan te zijner bate en tegen
4( zijne mededingster. Behaalt het de zege, het zal wel
g niet mogen zeggen gelijk Cesar : gekomen, gezien en
4 gezegepraald ! maar toch het zal de over winning
.a behaald hebben : het mag juichen en zich neder4

zetten op een neergeveld kruis. Maar, staat het chris-

0 tendom uit deze schrikkelijke beproeving op zuiverder
f en sterker dan te voren; slaagt het den christenen
4(

Hercules, met zijne eigene krachten alleen, den

Toon

op te heffen en tusschen zijne armen te
g versmachten, patuit Deus ! »
Dit alles belet niet dat vele afvallen te verwachten
zijn. Als de vervolging woedde tegen de priesters op
het einde der verledene eeuw, een zeker getal pries4(

der aarde
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-tern zijn afgevallen; als het liberalism opgedaagd is
,onder de burgerij, een groot deel der burgerij heeft
zich daarmede laten besmetten ; (namelijk in Belgie
-is er schier geene gemeente waar het liberalism de
overhand niet behaald heeft, zoodanig dat men Belgie
,op het liberalism heeft moeten heroveren) ; als de
schoolstrijd woedde, zijn een groot getal schoolmeesters
afvallig geworden : nu dat het socialism de werklieden
ckomt bekoren, het ware buiten verwachting indien niet
een zeker getal werklieden afvielen.
Doch, dit zal maar zijnen tijd duren !

Per crucem

ad lucem!
In de vijftiende eeuw was er eene sekte opgestaan,
e weten de Lollaards, die, gelijk nu het socialism, in
geheel westelijk Europa woelde. Zij was, even als nu
bet socialism, in geweldige vijandschap met den katholieken Godsdienst. Zelfde huishoudkundige beloften als
nu; zelfde beschimpingen en lasteringen tegen al wat
heilig is. De Lollaards hadden den naam aangenomen
van Fratres liberi spiritus. In den naam alleen ziet
men reeds het gevierde vrijheid, broederlijkheid, gelijkduikelen. Zij hadden hulp van eene soort van
progressisten van dien tijd, die homines intelligentice
lieet,:en, gelijk de socialisten hulp krijgen van onze
bedendaagsche progressisten welke ook den naam van p ry denkers opnemen ! De strijd is hevig en hardnekkig geweest !
'Nelnu wie spreekt nog van de Lollaards, de
Fratres liberi spiritus, en de homines intelligentice?
Schakel in die lange keting van dwaalleeringen die
-tegen den katholieken Godsdienst zijn opgestaan, zal het
.socialism het lot ondergaan van de andere schakels, dat is

held

zijne kreits omloopen, tot dat het onder de versletene
Wapenen van het arsenaal der leugen moet gebergd worden.
En dan?
Gelijk Redewitz gedicht heeft
Dann werden neue Lieder
Der Menschheit Herz durchwehn,
Und werden auf and nieder
Durch alle Lande gehn.
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Wij zouden ons voortuitzicht kunnen staven op de
beloften van het Evangelie. Wij hebben liever te luisteren naar de stem van eenen protestant, te weten, den'
wel bekenden Macaulay, in de Edinbourgh Review van
October 1840 « De geschiedenis der Roomsche kerk,
knoopt de twee groote tijdstippen der menschelijke
beschaving aaneen. Onder de instellingen die nu
bestaan is er niet eene Welke het gedacht achteruit
brengt tot die tijden alswanneer de rook der offering
opsteeg uit het Pantheon, en luipaarden en tijgers
sprongen in het Amphitheater van Flavianus. De
fierste koninklijke huizen zijn slechts van gisteren,
vergeleken met de stamlijn der Pausen... Het pausu dour blijft recht, niet in staat van verval, niet als
eene oudheid ; maar vol leven en frissche jeugd. De
cc
c

Katholieke Kerk zendt altijd voort tot de verste uitcinden van de wereld, geloofszendelingen, even ieverig
als deze die aanlandden in Kent met Augustinus ; zij

street altijd voort tegen viiandelijke koningen met
den zelfden geest waarmede zij Attila te gemoet
cc streef. Het getal barer kinderen is grooter dan in
gelijk Welk eenen der vorige tijden. Hare aanwinsten
a in de nieuwe wereld hebben meer dan gedekt hetgeen zij verloren heeft in de oude wereld. Haar
geesteliike invloed strekt over de breede streken die
cc liggen tusschen de vlakten van den Missouri en de
kaap Hoorn... De leden dezer vergadering zijn ongeo twijfeld niet min dan honderd vijftig millioenen in
getal; en het ware moeielijk om bewijzen dat al deandere christene secten te &mien genomen, tot hong decd en twintig millioenen stijgen. Verders, wij en
a zien geen een teeken dat het einde van hare lange
cc

heersching nadert; zij zag het begin van al de staatso besturen en al de kerkelijke instellingen die nu bestaan
in de wereld ; en wij zijn niet verzekerd dat zij niet
bestemd is om hunner alle einde te zien. Zij was'
groot en geeerbiedigd vooraleer de Saks zijnen voet
vooraleer de Frank den Rhijnt
op Bretanje stelde
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a had _overschreden — als de Grieksche welsprekendheid
a nog bloeide te Antiochie — als afgoden nog vereerd
a waren in den tempel van Mecca. En zij zoude nog
a wel kunnen bestaan, met onverminderde kracht, als
.a ievers een reiziger uit Nieuw-Zeeland, te midden eene
a vvijde eenzaamheid, stand zal nemen op eenen gebroa kenen boog der Londenbrugge om der puinhoopen
a van S t Pauwelstempel of te schetsen ! »
Het ware moeielijk, met eenige gegronde reden, de
zelfde duurzaarnheid toe te kennen aan landsbesturen
en wereldlijke rnogendheden, als aan het Pausdom. Wij
zien nu reeds den eenen troon na den anderen in het
stof tuirnelen. Komt het socialism boven, dan zullen
andere troonen in den grond stuiven. Niet alleen het
koningdom, maar alle statelijke vorm wordt door het
socialism aangerand en bestreden. Het Pausdom moet dus
noodwendig de eenige reddingsplank van het maatschappelijk leven worden. Cardinaal Manning steunde op zulke
beschouwingen als hij zeide dat de toekomende eeuw zoude
de eeuw zijn van de volksmacht en van het Pausdom.
« Indien de tegenwoordige drager der pauzelijke
a almacht een zonderling veel glanzender aanzien bezit
« dan velen zijner voorzaten, zoude het niet zijn omdat
a hij op dezen oogenblik de eenige onbetwiste vertea genwoordiger der overheidsgedachte is ? Aldus heeft
4 het de geschiedenis der drie laatste eeuwen gewild :
a zij heeft zich ontvouwen zonder rekening te houden
o van de pausen en dikwijls tegen hunnen dank : men
a zoude zeggen dat zij moet sluiten met eene verhooa ging van het pausdom, Welke het verloop der vorige
4

gebeurtenissen niet liet , voorzien. »
Aldus schreef het vrijdenkersblad « Le Journal des

Debats » ter gelegenheid van de sluiting der pauzelijke
jubelfeesten in 1894.
E. DE GRYSE.

Kortrijk, den
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Februari

1894,
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NDER de vele roodhuidenstammen, die weleer Noord-i

Amerika in bezit hadden, en door de witten verdrongen werden, zijn bijzonderlijk de Irokezen
merkweerdig, omdat zij reeds vroeg door betere staatsinrichting groot overwicht boven andere stammen verkregen,
en veel meer dan dezen zich den Europeanen geducht
maakten.
Ten tijde der hollandsche ontdekking in 1609 hadden
de Irokezen sedert kort de landstreken tusschen de vlieten
Hudson en Tennessie bezet, die zij tot tegen het einde der"
18e eeuw bewoonden. De vijf volkies uit welke zij bestonden, waren toen reeds min of meer vereenigd, maar de
eigenlijke bondsinrichting die hen zoo sterk maakte, en die
zelfs aan beschaafde volkeren tot voorbeeld kon dienen, namen
zij eerst later aan.
Van hunne geschiedenis v6Or de hollandsche ontdekking
is niets bekend dan onzekere overleveringen. Men weet
slechts, dat zij tot 'de Adirondaks behoorden of wel hun
onderworpen waren, en maar e6nen, weinig talrijken stam
uitmaakten. Van de Adirondaks leerden zij het krijgs- en
het jachtpad betreden, en toen hun getal toenam beproefden zij onafhankelijk te worden, maar werden overwonnen
en konden de vernielmg maar ontgaan met andere woonsten
te zoeken.
Men vindt hen daarna aan de oevers der Seneka weder,
waar zij zich in verscheidene stammen splitsten. Zoo ontstonden
de Mohawks, dan de Oneidas en Onondagas, eerst vereenigd,
daarna gescheiden; evenzoo waren Senekas en Kajoegas
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lang maar een stain, totdat de Kajoegas een volkje op hun
eigen werden.
Die vijf stammer) geraakten in bloedigen tramp tegen
degenen, die zij in hunne nieuwe woonsten aantroffen, waaruit zij ze eindelijk verdreven. Maar nu geraakten zij onder
elkander in strijd. De Onondagas erkenden het eerst, dat
daardoor hunne gansche vernieling niet lang kon uitblijven,
en stelden innige verbroedering voor. De andere stammen
erkenden de wijsheid des voorstels, en na algemeene berading der hoofden werd de bond gesloten, die de Irokezen
boven de andere Roodhuiden verheffen en hunnen eigen
ondergang verhinderen moest.
Na het stichten des bonds wies hun getal, macht en
invloed spoedig. Een uitwerksel des bonds was ook hooger
zelfvertrouwen, bron van zucht naar krijgseer en veroveringen, welker natuurhjk gevolg aanhoudende Oorlogen tegen
alle geburen was. Het bewustzijn hunner macht wekte weder
bij hen den nowt gansch vergeten wensch aan de Adirondaks wraak te nemen; na vijftigjarig kampen waren hunne
voormalige meesters bijna geheel te niet.
Met de stichting der hollandsche handelsnederzetting te
Oranje (nu Albany), begon voor de bondgenooten . een nieuw
tijdvak. Zij knoopten vriendelijke betrekkingen met de Hollanders aan en onderhielden ze tot in 1664, wanneer de
hollandsche bezittingen langs den Hudson aan de Engelschen
overgingen. Dezen sloten een verdrag met de Irokezen, die
het getrouwelijk hielden, totdat de onafhankelijkheidsoorlog
der volksplanting tegen het moederland aan dezes heerschappij een einde maakte.
Tegen de Franschen in Kanada leefde de bond in
bestendige vijandschap, totdat in 176o het land door de
Engelschen veroverd werd; en hoofdzakelijk aan die vijandschap is toe te schrijven dat de inbezithouding van Kanada
door de Franschen mislukte.
Met het bezit der vuurwapens begon voor goed de
overmacht der Irokezen over de andere wilde stammen, die
zij allengs verdrongen of vernielden of schatplichtig maakten.
Zoo was dan hun naam een schrikroep voor de andere
volkeren, en het verschijnen van eenen Mohawk was soms
genoeg om hoopen andere Roodhuiden op de vlucht te
jagen. Naar alle richtingen strekten de Mohawks, de Senekas
en de drij andere stammen hunne veroveringen en plunder-
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tochten uit, en ras achter een moesten de Shawnies, Sus-

kwehannaks, Nantikoken, Oenamies, Delawares en Miezies
het gewicht van hunnen arm voelen.
Omtrent honderd jaren tang, tot in 't begin der 15 e eeuw,
voerden de Irokezen bijna onophoudend krijg, en strekten
hun gebied uit over de hmdige staten Nieuw-York, Delaware, Maryland, Nieuw-Jersey, Pensilvanie, gedeelten van
Virginie, Ohio, Kentuckie, Tennessie, Illmoos en Michigan,
en een deel vin Nieuwengeland en Opperkanada. Maar wat
tot hunne macht en hunnen roem geleid had, werd tevens
de oorzaak van hun zinken, dat nu allengs begon, want de
gedurige oorlogen hadden, hoewel de Irokezen zegers bleven,
hun getal zees verminderd. Wel zouden zij, door het overwicht dat de onverbreekbaarheid hulls verbonds hun gaf,
hunne heerschappij over de Roodhuiden staande gehouden
hebben, ware niet een sterkere vijand hun tegengetreden. De
Franschen deden moorddadige invallen op hun gebied, om
zich over de dikwijls geledene ' schade te wreken. Hunne
dorpen werden verbrand en velen hunner krijgers gedood.
Wilde, verwoestende krijgstochten werden beiderzijds in
vreedzaam land gedaan, en overwon ten slotte de taaie
volharding der Irokezen, toch hadden zij gevoelige en
erge verliezen geleden. Bijzonder waren de landen der
Mohawks, Senekas en Oneidas herhaaldelijk door de Franschen verwoest geworden. Eindeiijk word een vrede gesloten
die tot in 1755 duurde, wanneer tusschen Frankrij k en
Engeland de krijg uitbrak die in 176o door het afstaan
van Kanada aan de EN-elschen emdigde
Niet slechts tot aan het begin van den amerikaanschen
onafhankelijkheidsoorlog waren de Irokezen aan 't verbond
met de Engelschen getrouw, maar ook in lien oorlog ston,den zij hunnen ouden vriende 1 terzijde, voor welke getrouwheld zij zwaar zouden boeten.
Daar de Irokezen uit vijf stammen van 6enen oorsprong
,bestonden, noemden zij zich geerne « de vijf volkeren »,
welken naam zij in « zes volkeren » veranderden, Coen in
1715 de Tuskaroras, die uit Noordkarolma verdreven en van
denzelfden oorsprong als de Irokezen waren, den bond
biitraden.
Hun getal ten tijde hunner macht is uiterst moeiehjk
te bepalen, en wordt door verschillende schrijvers van io.000
tot 70.00o opgegeven; tegenwoordig zijn er in de Vereenigde
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Staten en in Kanada nog maar weinige duizenden. Hun
verval begun bij hun nader kennismaken met de Europeanen,
die hun de vuurwapens, maar ook het veel ergere vuurwater
aanbrachten Dat was omtrent het midden der 17e eeuw,
wanneer hun getal en hunne macht het grootste waren; men.
, schattede hen toen Senekas io.000, Kajoegas 3.00o, Onondagas 4 000, Oneidas 3.00o, Mohawks 5.00c. Eene e'ouw
later was die bevolking tot de helft gesmolten, en waren de
Mohawks het meeste afgenomen.
Bij het uitbreken des onafhankelijkheidsoorlogs wenschten de Amerikanen, zoo wel als de Engelschen, hunne hulp,
maar zij waren engelschgezind en verklaarden zich spoedig
tegen de Amerikanen. Voor de laatste maal betraden zij
het krijgspad, niet voor henzelven, maar voor de door hen
erkende rechten hunner overzeesche bondgenooten. Alleen
de hoofden der Oneidas bestreden dit besluit als onwijs.
Eenstemmigheid in besluiten, was eene bondswet, en de
tegenspraak der Oneidas moest dus den krijg der zes volkeren tegen de Amerikanen beletten. Maar de tijd had den
bond reeds losser gemaakt, en na eenig getwist werd elk
yolk vrij gelaten voor zich zelf te beslissen. De Mohawks,
Onondagas, Kajoegas en Senekas namen dan de wapens op
ten gunste van Engeland. Tot straf verwoesteden de Amerikanen hun gebied, en toen in 1783 Engeland en de \Tereenigde Staten vrede maakten, bleven de Irokezen aan hun
lot overgelaten. Hun bond was door het krijgvoeren der
afzondeilijke volkeren verbroken, en na den vrede niet hernieuwd geworden, zoodat hun bestaan als staat ophield; zij
kwamen onder het oppergezag der Vereenigde Staten, en
werden er gansch afhankelijk van.
De Mohawks weken ten grootsten deele naar Kanada,
en stelden zich onder Engeland's bescherming. Den Oneidas
ging het nauwelijks beter, hoewel zij bmten alle vijandschap
tegen de Vereenigde Staten gebleven waren talriike nederzettingen van witten maakten hunne bezittingen weerdelods
voor hen, en zij waren verplicht ze voor eene geringe sorn
aan de regeering af te staan. Zoo geraakten de Irokezen
naar alle iichtingen verspreid, en enkele hoopen zetteden
zich hier en daar neder, zonder gemeenschappelijk vereemgingspunt.
Zoo wonen nu in Kanada drij of vier honderd Oneidas. De Onondagas zijn in hun lietelijk afgelegen dal nog

346

DE IROKEZEN.

het beste bijeengebleven, de Kajoegas daarentegen geheetverstrooid, zoodat men ze nog maar afzonderlijk vindt ; in
1789 gaven zij bij verdrag hun land aan de regeering over.
De Tuskaroras trokken naar de Niagaralandstreek. Ook de
Senekas werden uit hun omvangrijk gebied verdrongen ; zij
waren verstandig genoeg, hun land bij verdrag af te staan,
en behielden zich, gelijk deels ook de andere stammen,
slechts hier en daar een onbeduidend stukje, om een lievelingsdorp of eene in eerbied gehoudene begraafplaats voor
vernietiging te bewaren.
In al die verhandelingen was de regeering der Vereenigde Staten rechtveerdig en nauwgezet, en nu nog trekken Irokezen hun onderhoud uit renten van gelden waarvoor hunne vaderen den grond afstonden. Daartegen steekt
leelijk het gedrag sommiger landerijgezelschappen af, die metbedrog en geweld poogden het overschot der Senekas uit
de hun overgeblevene bezittingen te verdrijven.
In 't Westen des staats Nieuw-York zijn er nog ongeveer 2000 Senekas; in Kanada bij de Grand River, eenige
honderden Mohawks, en eenigen nabij Kingston; verdersmisschien een duizendtal _Onondagas, Kajoegas, Tuskaroras'
en Oneidas. Die zwakke overblijfselen hebben geenen schijn
van macht bewaard.
Er bestaat nog een zeker streven naar samenhang,
naar handhaving eener schaduwe des ouden bonds. Van-daar de -van tijd tot tijd gehoudene raadsvergaderingen, om
nieuwe hoofden te kiezen. Behalve bij de Oneidas en Tuskaroras zijn de meeste leden der stammen nog heidenen,
hoewel ook velen gedoopt zijn. Ook de gebruiken hunner
voorouders wOrden nog veelal nageleefd.
Door het erkennen van een hoogste wezen verhievenr
de Irokezen zich verre boven de beschaafdste volkeren der oudheid; wat de oude wijzen het Opperwezen hieten, was,
een veel onzekerder begrip dan wat een groot gedeelte van
't roode ras als den Grooten Geest vereerde. Bij de ouden
wisten slechts de wijsgeeren van dat Opperwezen; bij deIrokezen was de Groote Geest de God des geheelen yolks.
Of de goden het heelal bestuurden, daarover waren de
meeningen der ouden verschillend; maar de Irokezen erken-'
den in den Grooten Geest hunnen schepper en den oorsprong aller macht. Wel konden zij zich daarbij niet voor
bijgeloof bewaren, maar werden toch van eigenlijke afgoderij afgehouden.
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De Groote Geest bestuurde volgens hen de geheele
wereld en de aangelegenheden der roode menschen; doch
zij hielden hem slechts voor den God der Roodhuiden alleen.
Zij brachten hem dank voor zijne weldaden en baden om
voortzetting derzelven. Nochtans waren hunne begrippen
zijner eigenschappen niet volkomen duidelijk ; zij hielden
hem voor weldadig, rechtveerdig en onsterfelijk, maar zijne
onstoffelijkheid en alaanwezigheid waren hun niet klaar, en
hij was meer de beheerscher dan de schepper der stof.
Benevens den Grooten of Goeden Geest, geloofden zij
ook nog aan eenen boozen; naar sommige overleveringen
waren zij tweelingbroeders. In minderen graad had ook de
booze geest scheppende macht, en schlep gedrochten en de
giftige dieren en planten. De eene heerschte over alle goed,
de andere over alle kwaad ; maar de goede had de macht
om den boozen te bedwingen.
Buiten die beide hadden zij nog eenige ondergeschikte
geesten, boden en dienaren des goeden of des kwaden.
Eenigen hadden lichaamsgedaante, naam, en zelfs vaste woonst.
Door hunne bemiddeling was de Groote Geest alaanwezig
en bestuurde hij het lot der menschen. Hij vertrouwde den
donder aan He-No, die tevens de stem der waarschuwing en
het werktuig der straf was; ook het bestuur van wolken
en iegen was hem opgelegd, en derhalve vruchten en oogst;
hem was macht over alle boozen, tooveraars_ en heksen gegeven, en hij was de vreeslijke straffer aller misdaden. Hij
woonde lang onder den Niagarawaterval. Tot betere vervulling zijner taak gal de Groote Geest hem drij naamlooze
helpers. De Irokezen noemden hem ook Grootvader.
Ga-Oh was door den Grooten Geest tot beheerscher
der winden gesteld; men dacht hem in de gedaante eens
grijsaards, in eenzaam oord door tal van wederspannige
winden omgeven, die hij beteugelen moest, terwij1 hij zelf
geboeid was, en uit die pogingen tot beteugeling verklaarde
men de winden op aarde, van het lispelende zuchtje tot
den woedenden storm.
Tot de liefelijkste gedaanten in die godenleer behooren de drij zusters, de geesten der spaansche tarwe, der
boonen en der meloenen. Die gewassen hield men voor
een bijzonder geschenk des Goeden Geestes, en hunne bewaking was bijzonderen geesten toevertrouwd, die men zich
voorstelde als liefelijke meisjes. Dit drijtal heet OM /even, onze
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voedsters ; afzonderlijk hadden zij geene namen, zij werden
altijd samen genoemd. Volgens de overlevering gaf de
spaansche tarwe voortijds tegen minderen arbeid veel rijkeren oogst, tot dat eens de booze geest, tut nijd tegen
de menschen, over de velden kwam zweven en verdorrenden dauw liet vallen ; en als nu de wind door de halmen
suist, dan is dat de geest der spaansche tarwe die over de
verlorene vruchtbaarheid klaagt.
Ook de geesten der artsenijkunde, des vuurs, des waters, der boomsoorten en vruchtdragende gewassen waren
boden des Goeden Geestes, en werden in 't algemeen onzichtbare helpers genoemd. Doch niet al die geesten werden geeerd :
zij golden maar voor de middelen waardoor de Groote Geest
zich alaanwezg inaakte, als van hem uitgegane krachten.
Ondergeschikte schadelijke geesten werden door den
geest des boozen geschapen : ziekten, heksen, tooveraars,
geesten van giftige dieren en planten. Tegen hen en hunnen invloed werken de Goede Geest en zijne boden; tot
vereering dezer laatsten hield men den tabak best geschikt,
op welks wolkjes de gebeden omhoog gedragen werden.
Het geloof aan heksen en tooveraars bestaat nog bi d de
Irokezen, en gaat tot het wonderbaarste en bovennatuurlijkste. Elke mensch zonder onderscheid kan, zoo gelooven
zij, door den boozen geest aangegrepen en in tooveraar
of heks veranderd worden ; zulke bezetene kan de gedaante
van elk dier aannemen om zijne kwade voornemens te
volbrengen en daarna zijne eigene hernemen; om aan
vervolging te ontsnappen kan hij zich ook in lets levenloos
veranderen ; tooveraar en heks verliezen hunne persoonlijkheid en worden met den drang tot kwaad doen vervuld,
en schaden dan liefst degenen die hun duurbaar waren.
Die neiging tot bijgeloof wordt grootendeels door fabelachtige overleveringen gevoed, die van een dwergenras vertellen dat onder de aarde woont, en van eenen reuzenbuffel
die geheele wouden onder zijne hoeven vertrapt, van gloedoogige koppen die door de lucht zweven, van eenen monstermoskito wiens tromp eenen menseh doorboort en opeens
al zijn bloed wegzuigt, van een yolk steenen reuzen verre
in 't Noorden, en van andere wondere lotgevallen en fabelwezens. Aan de waarachtigheid van dat alles leert de Irokees
van jongs afaan gelooven, en twijfelt er zijn leven lang niet
weer aan.
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Van de onsterfelijkheid der ziel zijn zij vast overtuigd,
gelijk het geheele roode ras. Het gelukzalig verblijf der
zielen stellen zij verre in 't Westen achter de ondergaande
zon. Sommige misdaden, onder andere tooverij en moord,
worden naar hunne begrippen eeuwig gestraft.
Eerbied voor de ouderlingen was hun een godsdienstplicht. Bij de zwervende stammen der wildernis werden
hulpelooze grijsaards verlaten of gedood; maar de Irokezen
hadden bij de stichting huns bonds reeds vaste dorpen,
waar de grijsaards verzorgd werden. Onderdanigheid der
kinderen, broederlijkheid onder stamgenooten, en gastvrijheid golden ook voor den wil des Grooten Geestes, alsmede
eerbied voor de dooden. Ook bij lien was begraven iets
zeer gewichtigs, dat echter niet altijd op dezelfde wijze
geschiedde; er zijn geraamten zittend gevonden, met een
geweer tegen den schouder en 't gezicht naar 't Oosten;
andere lijken werden op planken liggend tusschen de boomtakken aan de lucht blootgesteld, totdat er nog slechts de
beenderen van overbleven, die dan terug naar des overledenen huffs gebracht en bij die der voorouders gelegd
werden : bij krijgsgevaar of dorpsverplaatsing werden dan
de gebeenten der geheele gemeente in een graf begraven.
Volgens (le begrippen der Irokezen had de ziel voor
de reis ten hemel een jaar noodig, en zoo lang duurde
dan ook de rouw; later echter is deze tot tiers dagen verkort. Men geloofde dat de ziel het lij k nog eenigen tijd
ornzweefde 66r zij het voor goed verliet. Voortijds ving
men eenen vogel en het hem den avond der begrafenis
vhegen, om de bevrijde ziel ten hemel te dragen.
Over den toestand der afgescheidenen waren de beglippen zeer onduidelij k; men dacht nochtans algemeen dat
zij gedurcnde de hemelreis hetzelfde voedsel als op aarde
gebruikten, waarom dan overvloedig spijs en drank in 't graf
gelegd, en daarop voor de toebereiding vuur ontstoken
werd ook ziine wapens gaf men den doode merle. Was
cells de rouwtijd om, dan werd des dooden naam niet
nicer uitgesproken, om de smart niet te vernieuwen. Uit de
overtuiging dat de zielen tot aan de begrafenis groote
pijnen leden, werden na een gevecht de gevallenen ten
spoedigste begraven.
Men geloofde dat van ieders deur een weg ten hemel
ging, ter eindelooze woning des Gi ooten Geestes en der
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goeden. Dezen hebben er een lichaam gelijk op aarde ; het
ges' lacht wordt niet meer voortgezet, maar de huisgezinnen
worden in stoorloozen vrede hereenigd. De hemel is het
allerverrukkelijkste verblijf; het schijnt dat de Irokezen
hem niet voor een jachtveld hielden, gelijk andere Roodhuiden. Het is de hemel der rooden alleen, en niet der
Witten, die niet door den Grooten Geest geschapen zijn ;
nochtans wordt verteld dat er eene uitzondering gemaakt is
voor Washington, die na den vrede met Engeland, een beschermer en voorspreker der Irokezen was, en dien zij uit
dankbaar aandenken in hunnen hemel zouden gezet hebben.
Het volksleven der Irokezen vond zijne voile uiting in.
't vieren grooter feesten, die, zelfs in de treurigste omstandigheden, jaarlijks op vaste tijden wederkeerden, en eigeniijk
dankfeesten ter eere des Grooten Geestes waren. Er waren
er zoo zes : het feest des ahornbooms, welks zoete zappen
de Roodhuiden gelijk berkenzap aftappen; het feest van het
planten, om den zegen des Grooten Geestes over de zaden
to vragen; het eerdbezienfeest, als dank voor de eerste
vruchten des jaars; het groenkorenfeest en daarna het oogstfeest, voornamelijk ter eere der drij zusters; en het nieuwjaarsfeest, het vreugdefeest bij uitstek, op hetwelk de witte
hond geofferd werd.
Een eigenlijke priesterstand schijnt er bij de Irokezen
niet geweest -te zijn; gemeld2 feesten werden geleid door
sachems, door de ouderlingen opzettelijk daartoe gekozen ; ieder,
dien het ambt opgedragen werd, moest het aannemen, en
hem werd een nieuwe naam gegeven; hij kon echter aftreden
zoohaast hij wou, en hernam dan zijnen vroegeren naam.
De sachems stelden den dag van elk feest vast, zorgden
voor de inrichting en bestuurden de plechtigheden; een
hunner hield de redevoeringen en dankgebeden. Ook vrouwen werden tot dat ambt benoemd.
Een zonderling gebruik was de openbare belijdenis der
zonden : eenige dagen voor elk feest werd daartoe eene
volksvergadeiing gehouden ; een sachem hield eene gepaste
aanspraak, nam een wit pereisnoer ter hand en bekende
openlijk zijne misdrijven, en op dezelfde wijze ging het
perelsnoer de vergadering rond.
De morgend van die feesten werd meest aan spelen
en lichaamsoefeningen besteed. Op den middag hield men.
,eenen algemeenen raad, dien een sachem met eene rede-
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-voering opende. De volgende schets eener rede, eens bij
zulke gelegenheid uitgesproken, moge een algemeen gedacht
,ervan geven
Vrienden en verwanten! De zon, de beheerscherin
,des dags, is verre op haren weg voortgetreden, en wij moeten tot onzen plicht ijlen. Wij zijn vergaderd om een oud
,gebruik na te leven, eene instelling die IN ij van onze vaderen
erfden, wien zij door den Grooten Geest verleend werd.
Hij heeft steeds van zijn yolk geeischt, hem dank te brengen voor al de zegeningen die het van hem ontvangt, en
wij hebben steeds getracht ons aan dat wijs gebod gehoorzaam te toonen.
Vrienden en verwanten, hoort verder naar mij ! Tot
vervulling van dien plicht zijn wij heden vergaderd. Het
jaargetijde, wanneer ons de ahornboom zijne zoete zappen
- biedt, is weder daar. Daarom zijn wij alien vol dankbaarheid. Wij verwachten dus dat gij alien in den dank jegens
_den ahornboom instemmen zult. Wij verwachten ook dat
gij u bij den dank jegens den Grooten Geest aansluit, die in
zijne wijsheid dien boom tot welzijn der menschen schiep.
Wij hopen en verwachten dat orde en eendracht heerschen
zullen.
« Vrienden en verwanten! Wij zijn verheugd, zoovelen
hier te zien, en wij danken u alien, dat gij goed van deze
zaak gedacht hebt. Wij danken den Grooten Geest, dat hij
ons genadig was, en zoo velen in 't leven hield om nog
eens dit feest te mogen vieren !
Dan volgden nog andere redevoeringen over de plichten der krijgers en der huis- en stamgenooten en ten slotte
werd er tot eendracht en verzoening aangemaand. Na het
,sluiten der redevoeringen begonnen de dansen, die bij de
Irokezen voor een wezenlijk deel der godsdienstfeesten golxlen, en die bij hen mannelijke lichaamsoefeningen waren.
Bij het einde werd ter eere des Grooten, Geestes tabak
verbrand en eene bijzondere dankrede uitgesproken.
De Brij eerste van gemelde plechtigheden duurden eenen
,dag; het groenkorenfeest vier dagen, alle vier door bijzondere
feestelijkheden onderscheiden. Het werd onder andere ook
door gezangen gekenmerkt, ter eere der aarde, der wateren,
des korens, der kruiden en vruchtboomen, des winds als
iuchtzuiveraar, der hemellichten, ook ter eere van grootvader He-No en vooral des Grooten Geestes. Het is opmer-

DE IROKEZEN.

352

dat vele van die liederen in eene doode taal gedicht
en voor de zangers zelven onverstaanbaar waren. — Tat
het toonkundig deel betreft, zou dit bij Europeanen weinig
bijval vinden.
Het oogstfeest duurde insgelijks vier dagen. De spaansche
tarwe was bij de Irokezen steeds in groote achting, en zij
deden meer aan landbouw dan andere Roodhuiden, waaruit
dan weder volgde dat hunne dorpen bestendiger en hunne
hutten beter gebouwd waren.
Het nieuwjaarsfeest duurde zeven dagen; op den vijfden
werd de witte hand verbrand. Die hond moest zonder
eenig lichaamsgebrek en volkomen wit zijn : witte dieren
aanzag men als den Grooten Geest gewijd. Den eersten dag
des feestes werd de hond verworgd, waarbij hem geen
druppel bloeds vergoten en geen lid gebroken mocht worden. Hij werd dan met verwen en vederen versierd, en aan
eenen daartoe opgerechten paal acht voet hoog opgehangen,
totdat hij den vijfden dag met veel plechtig-heden verbrand
werd. De beteekenis van dit gebruik is niet met zekerheid
bekend, maar men wil dat de ziel des witten bonds, als
zinnebeeld van getrouwheid, naar den Grooten Geest afgeveerdigd werd om hem van de voortdurende getrouwheid
des yolks te verzekeren.
Die feesten werden van geslacht tot zeslacht trouw in
eere gehouden, en tezelfder tijd gevierd bij alle vijf destammen. Gelij k de gezamenliike godsdienstbegrippen der
Irokezen, boezemen zij eene zekere achting in voor een,
y olk dat, hoewel het in zijne zeden veel te wenschen liet
tech niet, gelijk de Grieken, van al wat het zag goden
maakte, en ook niet, gelijk de Egyptenaren, de kennis der
eene godheid voor de menigte verborgen
De wittm hebben de rooden in 't algemeen en de
Irokezen in 't bijzonder alleenlijk op het oorlogspad leeren
kennen, en ze aldaar slechts naar hunne onmenschelijke
wreedheid beoordeeld, maar van hunne goede eigenschappen,
te weinig rekening gehouden.

A ntwerpen,

A. WOLF.

st$p2tstttIn
MULTATU L I
(naar aanleicling van Ater JONCKBLOET 's, laalst
verschenen werk) (I).

Bij velen gold de naam voor een
karakter.
Multatuli! en voor de blikken zijner bewonderaars verscheen de zaaier, die met kwistige hand
het goede zaad rond zich strooide, het genie bij
uitnemendheid, de ziener, de profeet, de tweede Messias, die een geheel nieuw tijdperk opende, een
tijdperk van vrijheid en liefde.
Multatuli ! en grooter was de schare, die hem
beschouwde als den strijder voor waarheid en 'recht,
den man, die zijne machtige koningstem donderend
deed weerklinken tegen de misbruiken, die altijd
voortwoekeren in onze schoone kolonien, misbruiken, die ten hemel schreien om wraak.
Men gevoelde eerbied voor den man, die « scherp
kon zijn als eene vlijm en zacht als een meisje »,
den man wiens meesterstuk een filling deed gaan
door Europa, en die toch kind kon zijn met de'
kleinen en daarom klaagde « dat de kleine Max
nog te jong was om vliegers op te laten, omdat
hij, de groote Max, daar zooveel van hield », den
ULTATULI!

(I)

Multatuli, door G.

sen, Amsterdam.

JONCKBLOET,

bij ' C. L. 'Van Langenhuy-
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man die zOOwel zijn pseudoniem Multatuli droeg,
omdat hij als dank voor zijn strijd voor vrijheid
en recht, slechts bespot was met den modeler van
Slijmeringen en Droogstoppels.
Hoog was het voetstuk, waarop Douwes Dekker
zich zelf had geplaatst.
« Hij beklimt en herbeklimt >>, schreef de heer
Suffer eenige jaren geleden in 't Belfort, « met zichtbaar behagen zijnen Calvarieberg en peistert met
zekere nuchtere, kinderachtige en kinderlijke zelfvoldoening op de verschillende station van zijnen
waren of ingebeelden lijdensweg. »
Wilt gij de voile waarheid?
Douwes Dekker lag in aanbidding voor zich
zelven : Omnia pro adulatione!
Wel schreef hij, dat zijn God, « de lieve, domme
geestige, naïve, almachtige, onwetende, kinderlijke,
tokoachtige Natuur >> was, doch inderdaad brandde
hij slechts den wierook voor zijn eigen 1k.
De God der Christenen bestond niet voor dezen
mensch.
De kreet, waarmede hij het gebed van den
onwetende besluit : « 0 God, er is geen God v is
genoeg bekend, maar zijne wijze van bestrijding is
zoo kleingeestig, zoo min, zoo echt liederlijk somtijds, dat zijne werken geen kwaad zullen doen, dan
aan jongelieden « die van wijsbegeerte en bijgevolg
ook van logica en metaphysica nimmer jets kenden » (1) « die in de waan verkeeren, dat 's menschen
hoogste wijsheid in Epraakkunsten verscholen ligt
en in handleidingen van scheikunde, geschiedenis
en wat dies meer zij, » (1) voor menschen « die
zich uit gebrek aan wetenschappelijke vorming slechts
al te zeer ..... beduzen, zoude ik zeggen, indien het

(I) Multatuli, door G.
Batavia.

JONCKBLOET,

R. C. Pr. en Pastoor te
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woord er door kon, en die maar al te gretig als voldongen waarheid stellingen aannemen, die in werkelijkheid op niets hechters steunen dan op den
schiingrond van verbitterd gevoel. » (I)
Multatuli's « hebbelijkheid, beter gezegd, onhebbelijkheid (want het is er eene van de onprettigste
en gevaarlijkste soort) brengt hem er toe, met een
hartstochtelijken uitval, een geestigen, vaak liederlijken kwinkslag vragen te beslissen, over wier deugdelijke oplossing mannen van honderdmaal uitgebreider wetenschap dan Multatuli in zijn sjofele mars
droeg, jaren en jaren van erstige studie wijdden. » (i)
De bestorming van Multatuli doet ons denken
aan het werk eener mier, dat hij zoo heerlijk beschrijft
in zijne « koffieveilingen ».
Godloochenaar soms met al den haat van een
afvallige, want eeuwig waar blijft het
« Il en est de subtils, d'ignares, de cyniques.
Les pires sont les apostats. »

Haat van den afvallige, door wiens spot de
angst trilt voor de oordeelen van een God, dien
hij loochent en dien hij terecht vreezen moest.
Want hoe hoog hij soms ook opgeeft van zijne
liefde voor waarheid en zedelijkheid, « hij heeft
jaren lang een phraseologisch spel gespeeld, zelfs met
huwelijkstrouw en vaderliefde. » (i)
De arme Tine, de vrouw die in zijn Max Havelaar aller harten wint, de getrouwe echtgenoote,
de edele moeder, heeft hij honger laten lijden, terwijl hij zelf zich met andere wezens vermaakte en
eer en geweten verkocht om de lusten van zijn
dierlijk gemoecl te voldoen. Siffer ging niet te ver,
then hij hem een zedelijk monster noemde.
Als de schrijver van Max Havelaar staat Multatuli nog altijd hoog. 't Werk is een meesterstuk.
(I) Multatuli, door G.

JONCKBLOET.

356

MULTATULI.

Lees en herlees en altijd boeit het u door de kracht
van stijl, den Oosterschen gloed, de verhevenheid
van gedachten. Doch zijn overige werken?
« De tijd » schrijft Busken Huet, « is ontegenzeggelijk een uitmuntend recensent. Met de gewisheid eener dorschmachine schift hij het koren van
het kaf.
« Wacht maar, laat hem begaan en hij zal u het
werk uit de handen nemen. »
Welnu de tijd heeft de geestdriftvolle bewonderaars van Multatuli's werken tot een heel klein
getal teruggebracht. Men schroomt thans niet meer
het openlijk te verklaren, dat men, enkele juweeltjes
uitgezonderd, Multatuli's werken slechts met moeite
doorworstelt en meer dan blijde, « roept men aan
het slotpunt gekomen : den Hemel zij dank, wij
zijn er. » (I)
Eene zaak gold nochtans bij velen als eene
heilige waarheid, Multatuli was een martelaar voor
de vrijheid en het recht der verdrukte Javanen.
Wij bewonderen hem nog altijd in zijne rede
tot de hoofden van Lebak, wij aanschouwden hem
in den geest vol bewondering, wanneer hij halve
nachten doorbracht op zijn bureau, terwij1 de arme
verdrukten door het ravijn heenslopen mar Havelaar's woning.
Eerbied koesterden wij nog altijd voor den man
wiens hart verscheurd werd door het aanhooren van
klachten over mishandeling, uitzuiging, armoede, honger ..... , terwijl hij zelf met vrouw en kind honger
en armoede tegemoet ging. Eerbied en medelijden
met den man, die in zijne onmacht om recht te
doen, in zijn Max Havelaar schreef : « Als op dit
oogenblik van die arme negers ronddwalen daar
buiten ..... als zij 't schijnsel zien onzer lampen, zullen

(1) Multatuli, door G. JONCKBLoET.
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zij zeggen : « daar woont de ellendeling, die ons
beschermen zou ! Daar zit hij rustig bij vrouw en
kind en teekent borduurpatroontjes en wij liggen
hier als boschhonden op den weg te verhongeren
met onze kinderen. » Ja ik boor het wel, ik boor
het wel, dat roepen om wraak over mijn hoofd! Hier
Max, hier.
En hij kuste zijn kind met eene wildheid, die
't verschrikte.
Ailijn kind als men u zeggen zal, dat ik een
ellendeling ben, die geen moed had om recht te
doen.... dat er zooveel moeders gestorven zijn door
mijne schuld .... als men je zeggen zal dat het verzuim van je vader den zegen wegstal van je hoofd,
0 Max, o Max, getuig dan wat ik leed ! En hij
barstte in tranen uit, die Tine afkuste!Eerbied voot hem, die alles opofferde, omdat
hij niet wilde handelen tegen zijn geweten en verontwaardiging gloeide er in ons binnenste voor de
lauwheid, de schandelijke lauwheid der Droogstoppels, die geen recht wilden doen aan de arme bevolking van dat prachtig rijk van Insulinde, « dat zich
daar slingert om den evenaar, als een gordel van
smaragd. ,,
Als later, schreef in 1890 de heer Suffer in zijne
studie over Multatuli, « als later de Maleier en de
Javaan, als het Oost-Indische yolk, ik zou bijna vee
moeten zeggen, — omdat het evenals zijne buffels in
het juk gespannen is met het gareel op de schoften,
— als Insulinde door mishandeling tot opstand gedwongen en « het sarren eindelijk moe » op het
geluid zijner guns, 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 warden,
en dat het met zijne scherpe en gewette sewahs,
zijne kromme vlijmende krambiefs de Nederlandsche
vlag in flarden van de Hollandsche kratons zal
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neergestormd en neergebonsd hebben en den laatsten
mantrie of Europeeschen gezagvoerder weggemoordr
' — dan zal het stijfhartige moederland van zijne
kroon beroofd en uit zijn eigen goudmijn verjaagd in
rouw betreuren, de stem niet aanhoord te hebben
van den begeesterden en profetischen Apostel van
den Aziatischen Archipel. »
Och ook de laatste begoocheling moest ons
ontnomen worden, ook de laatste steen werd verwijderd van het voetstuk, waarop IVIultatuli zich zelven had geplaatst en we zouclen boos kunnen zijn
op G. Jonckbloet, die ons ook deze illusie ontnam
zoo de geschiedenis hare rechten niet had en de
waarheid ons niet boven alles dierbaar ware.
Lees slechts het eerste, vijfde, zesde en zevende
hoofdstuk van het werkje van pastoor Jonckbloet
en als nevel verdwijnt de laatste illusie.
Er blijft nu van Douwes Dekker niet meer over,
dan de man, die een prachtig boek schreef, van
groote letterkundige doch zonder eenige historische
waarde, een man die zeker groote talenten van God
had ontvangen, doch wiens liederlijk leven en schrijven
men diep moet betreuren.
Het werkje van pastoor Jonckbloet bestaat uit
de volgende 12 hoofdstukken :
I. Rangkas Betoeng.
2. Tegenwoordige toestand van Multatuli's reputatie.
3. De uitgave der brieven.
4. De Max Havelaar.
5. Het archief te Rangkas Betoeng.
6. Het getuigenis van Raden Toemengoeng
Soeta Angoen Angoen.
7. Eenige bijzonderheden uit Multatuli's leven
te Natal.
8. De « Ideen ».
9. De Dageraad.
ao. Wouter Pieterse.
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I I. Multatuli als schrijver.
12. Een paar woordjes over Multatuli als mensch
Besluit.
De naam van C. Jonckbloet, den vertaler van
Isaias, den schrijver van de causerien uit Nederland
en Insulinde is genoeg bekend en waarborgt genoegzaam den stijl.
Wij wenschen het werkje van den Eerw. schrijver
in veler handen; voornamelijk worde het gelezen door
hen, die in Douwes Dekker nog altijd den profeet,
den ziener, den grooten denker bewonderen.
Zoo zij onbevooroordeeld willen zijn, zullen zij
zich moeten vereenigen met de woorden, waarmede
de geachte schrijver zijn laatste hoofdstuk sloot
« Van den mensch, die in de hoogste en meest
ernstige omstandigheden des levens handelde, gelijk
wij Multatuli hierboven zagen handelen, al ware hij
dan ook met nog duizendmaal forscher en aangrijpender schrijftalent bedeeld dan Douwes Dekker in
werkelijkheid was, keeren wij ons af met walging
en verachting. Zijne smadelijke en schandelijke behandeling der edele Tine zal tot den laatsten aller dagen
de onuitwischbaarste blijven van de vele, vele smetten zijns levens. Zijne bedrieglijke voorstelling der
Lebaksche gebeurtenissen, van wat heerlijke poesie
die voorstelling dan ook fonkel' en schitter', brengt
een doodslag toe aan de bewondering, welke wij
eertijds zijner grootmoedigheid schonken.
De ergerlijkheden eindeliik zijns privaats levens,
aan het licht gebracht, zoo door mannen, die hem
volkomen en van zeer nabij kenden, als door een
uitgave van brieven, tegen wier getuigenis geen
woord valt in te brengen, rukken hem neder van
het voetstuk, waarop hij als tweede Messias, als
profeet, ais apostel der waarheid, als baanbreker vaq
de werken der toekomst stond te pralen. )
Hal.

Fr. B. METS,
Minderbr. Conventneel.

EZZIEMIZEM
NOG EEN WOORD
OVER
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eene, noodzakelijk korte, verhandeling over
de ambachten of neringen van vroegeren
tij(1, verschenen rin het jaarboek van het
Davids-Fonds, voor 1894, zegden wij bij het slot
« De voordeelen, welke, het oude neringstelsel
N

opleverde, overtroffen, onzes inziens, de nadeelen,
welke van dit stelsel, om zoo te zeggen, onafschei-

delijk waren.
‹' Toch erkennen wij dat de herinrichting der
ambachten, gelijk zij geweest zijn, in den huidigen
toestand der maatschappij niet denkbaar is; maar
zou er niet veel van 't oude stelsel weer aannemelijk zijn? »
Weinige weken nadat deze regelen geschreven
waren, lazen wij in de Duitsche bladen een verslag
over een Ambachtscongres, te Berlijn in de eerste
dagen van April gehouden, waar besluitselen genomen
zijn, geheel strookende met de wenken, in ons schrijven vervat.
Ongeveer 1500 afgevaardigden van ambachtsvereenigingen uit alle deelen van Duitschland waren
bijeengekomen om de werkersbelangen te bespreken,
en schier alle redenaren op het congres zochten
verbetering en welstand in het neringstelsel, zooals
dit vroeger had bestaan. « Terugkeer tot het oude! )
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schijnt de leus, het wachtwoord te zijn der Duitsche
gezellen, die, evenzeer als deze ten onzent, en in
Frankrijk, de ongelukkige slachtoffers zijn van de
<< vrijheid des arbeids ».
Een meester-schoenmaker uit Berlijn hield eene
lezing over de regeling van het ambacht en het
leerlingwezen en behandelde daarbij het denkbeeld
van den minister van koophandel, von Berlepschr
dat de inrichting van het ambacht alleen door wet
telijken dwang kan geschieden. Hij gaf den raad
tot die nieuwe inrichting alleen mede te werken
wanneer de wet behoorlijke bescherrning zal verleenen aan den meestertitel, zoodat deze het noodige
gezag oefent; wanneer door die regeling aan de
Duitsche vakvereenigingen de noodige steun gegeven
wordt en wanneer de ambachtsccrporatien, gedurende
den tijd van overgang, voor vertegenwoordigers van
alle bedrijven zullen openstaan.
Men vraagt dus eene wet, met andere woorden :
eene ambachtskeure, gelijk die reeds in de middeleeuwen bestond en ter vergenoeging van meester
en gezel werd nageleefd. — De Fransche vrijheid
kan niet meer in aanmerking komen.
Na den tijd van overgang, vervolgt de Berlijnsche schoenmakersbaas, zal eene proef van bekwaamheid vereischt worden, zoo wel voor dengene, die
in het ambacht treedt, als voor hem, die eene daaronder
behoorende eigene zaak opzet.
Het doel is, te verkrijgen dat de meestertitel,
alsmede het recht om leerlingen te vormen, alleen
zullen verleend worden aan diegenen, welke behoorlijk
een handwerk geleerd en de proef afgelegd zullen
hebben.
Echt middeleeuwsch, voorzeker ! maar ook het
eenige middel om de ellende te voorkomen van
zoo vele honderden, schier in elke stad van belang
te vinden, die, bij gemis van voldoende kennis huns
bedrijfs, zonder bezigheid vallen, veelal met vrouw
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-en kinderen tot armoede geraken, en, op de samenleving de schuld leggende van hunnen ondergang,
stillekensaan de rij komen vermeerderen van hen,
die heden ontevreden, morgen mee zullen helpen
tot het stichten van wanorde en woeling.
Een andere redenaar, een meester-boekbinder,
sprak over de oprichting van Ambachtskamers, welke
reeds door den minister von Berlepsch ontworpen zijn.
Hij zag daar de vervulling, in beginsel, van eenen
wensch, dien de Duitsche ambachtslieden sinds lange
jaren koesteren. Toch hebben zij nog meer eischen,
als : opheffing van alle verbruiksvereenigingen van
officieren en ambtenaren ; beperking van den handel
langs de huizen en verbod van het reizen voor den
kleinverkoop; opheffing van het bedrieglijk reclamemaken, hervorming van het werk in gevangenissen, enz.
Ambachtskamers, dus ambachtsgilden, weer juist
als over eeuwen. Dat daarbij de handel op straat,
door reizende kramers, en het charlatanisme der
aanplakkers en gazet-adverteerders gekortvleugeld
dient te worden, is onvermijdelijk, eensdeels om meer
waarborg te hebben van de degelijkheid der te koop
geveilde voorwerpen, anderdeels om te beletten dat
eene buitensporige mededinging tot stand kome, welke
tot gevolg moet hebben het bedrog nagenoeg algemeen te maken.
De voorstanders der moderne beginselen zullen
met dergelijke voorstellen mogelijk geen vrede
hebben, althans niet in de eerste jaren, verblind, als
ze nog zijn, door het machtwoord : << Vrijheid »,
hetwelk voor velen -- de minst bedachten — alles
zegt en alles oplost.
Een derde Spreker, een meester-huisschilder, sprak
over de gezellenbesturen en over de regeling van
het leerlingwezen, welk laatste punt, zooals wij in
ons voorgaand schrijven aantoonden, door de middeleeuwsche en latere neringwetten volkomen in orde
was gezet.
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Opmerkelijk is bij dit congres, dat het door de
Regeering blijkbaar met welgevallen werd bejegend.
Bij de opening hadden de Duitsche en Pruisische
Ministers van koophandel zich doen vertegenwoordigen en de geheimraad, Dr. Wilhelmi, verzekerde, voor
het einde, dat de Regeering de beraadslagingen van
den Ambachtsdag met de levendigste belangstelling
gevolgd had en daarvan het beste welgelukken
wenscht.
Bij 't stellen van het artikel in het jaarboek viel
er ons een woord uit de pen, hetwelk wij, onder
het lezen der proef, lieten wegvallen, in de vrees
dat men ons van overdrijving zou hebben beschuldigd. We schreven, namelijk, dat de afschaffing der
neringen mede tot het staatkundig plan behoorde
van de Fransche vrijgeesten, die niet te beschouwen
waren als de verdedigers van koningdom en van
Kerk, en dat het welzijn der werkende standen daarbij
weinig werd in acht genomen. Welnu, een nagenoeg
gelijk woord werd te Berlijn door eenen der Sprekers
te verstaan gegeven. Hij zegde, namelijk, dat, wanneer
de Regeering rekening hield van de wenschen der
Ambachtslieden, deze het hechtste bolwerk zouden
vormen voor altaar en troon.
Ja, zonder den minsten twijfel zou dit nog zijn,
wanneer de nieuwe inrichting op dezelfde grondslagen als die van vroeger wierde gevestigd.
ZOO jets zal, vermoedelijk, de XX e eeuw tot
stand zien komen, nu het toch bewezen is dat de
Fransche Omwenteling bankroet heeft gemaakt en
al de gulden droomen barer bewerkers niets degelijks
hebben tot stand gebracht.
De maatschappij zal wel niet zoo onzinnig zijn
stelsels te blijven aankleven, die bepaald noodlottig
moeten heeten voor de algemeene rust en voorspoed.
Een eerste, gewichtige stap tot de hervorming is te
Berlijn gedaan, en men hoeft niet te vreezen, dat
het daarbij zal blijven. 't Zijn geen « wijsgeeren >>,
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geen c denkers >>, geen politiekers meer, die de zaak
ter harte nemen — 't zijn de ambachtslieden zelven,
de eenig bevoegden, de groote belanghebbenden, die
weldra de wet zullen maken.
Woorden als deze, op het Ambachtscongres , van
Pruisen's hoofdstad gesproken, zou men, een twintigtal
jaren geleden, onthaald hebben met een homerisch
spotgelach, en gazetschrijk ers aller nation zouden de
Redenaars hebben gescholden voor uitzinnigen; nu
werden zij uitbundig toegejuicht, en de eerste Staats•
mannen van het machtigste rijk Europa's betuigen
er hunne ingenomenheid voor.
Beteekenend, is 't niet ?
FR. D. P.
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EERSTE COMMUNIE (I)

N een huisje, needrig, klein,
Maar van binnen blinkend rein,
Is een Koning aangekomen ,
Blij verwelkoomd en begroet,
Heeft die Koning, groot en goed,
Daar verblijf genomen.
Toen Hijonder 't needrig dak
Ingetreden was, Hij sprak
« Heden is aan deze woning
« Heil en zaligheid geschied. »
Kent gij, kind, dit huisje niet
En dien goeden Koning?
't Stille huisjen is uw hert
— 't Reine kinderhertje! — 't werd
Tot zijn woonplaats uitverkoren
Door uw Koning, door den God
Die in sterflijk menschenlot
Werd voor ons geboren.
Dagen teldet ge, een voor een,
Tot de heilge morgen scheen
Dat gij Jezus zoudt ontvangen,
Maar, lief kind, ook Jezus zag
Sinds veel tijd, dien schoonen dag
Naadren met verlangen.
Sedert Hij het blanke kleed
Van het heilig Doopsel, deed
Nederleggen op uw schouders,
Werd door Hem dees dag bereid —
Werdt gij naar deez' dag geleid
Door de deugdzame ouders
Opgedragen ter gelegenheid der Eerste Communie van Anna,
dochterken van onzen uitgever, den 1 April 1894.
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Wier bestuur Gods plaatse hield;
Later, toen gij waart geknield
In uw reine kinder beden,
Zijn verlangende oogslag viel
Neer op u, om uwe ziel
Zeegnend in to treden.
En die dag breekt aan! De Heer
Komt van 't glinstrend outer neer
Met zijn Koningshand vol zegen.
« Kind, al wat uw harte wil,
« Vraag het Mij nu, fluistert stil
« Jezus' woord u tegen. »
juich nu, kinderhartje, juich!
Liefde en dank en lof betuig'
Hem geheel uw zielsvertnogen!
Needrig huisje, kleine woon,
Thans een hemel, thans de troon
Wordend des Alhoogen.
0, herken Hem! Spreek Hem aan!
Wat zijn gunst u heeft gedaan
Van den oorsprong af van 't leven,
Denk het na... Nu heeft Hij meer
Dan al 't goede van weleer
U in eens gegeven...
«
«
«
«
•

Heer, nu gaaft Ge U zelve mij.
K' weet niet wat ik ooit daarbij
Van uw goedheid af zou srneeken...
Zegen hen die sa'a'm met U
Mij bereidden, en die nu
« Ook mijn « dank U! spreken. »

Je zus heeft die bede aanhoord
En Hij weet hoe immer voort
Gij zijn gaven zult bewaren :
Moederdeugd en vaderzorg,
Staan hem voor uw hartje borg
In de verder jaren.
Gent.

Dr H. CLAEYS, PR.

* *
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DE DISCIPELEN VAN EMMAUS.

Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit
et inclinata est jam dies.
afscheid groet de Dagvorstin
[i Des Tempels gouden koepeltin,
Trompetgesehal roept overluid
Het yolk ten avondoffer uit.
Het Paaschfeest stuwt in dichten drom
Aanbidders' naar het Heiligdom,
En Sion bauwt de psalmen na
Gejubeld op den Moriah.
Een tweetal wandelaars verlaat
Jerusalem en volgt de straat
Naar Emmaus, zoo ver men mag
Op reis gaan bij den Sabbatdag.
Vanaf hun onverhoedsch vertrek
Gewikkeld in een drub gesprek,
Ontwaren zij den vreemdling niet,
Die hun den groet der Vaadren biedt.
« Welk onderwerp behandelt gij,
Israelieten, zegt het mij,
Mij dunkt gij lieden zijt bedroefl,
Door kommernis en leed beproefd ? *
Kleopas neemt verbaasd het woord
Gij hebt van Jezus niet gehoord,
Den Christus eeuwen lang verwacht,
Op Golgotha ter dood gebracht.
Zijn wondren waren zonder tal ;
Zoo Hij het is die komen zal,
Herstellen Davids rijk en kroon,
Eerbiedigt 't graf Jehova's Zoon.
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Het is de derde dag aIreeds
Dat Hij te sluimren ligt en steeds
Verwachten wij het hart bedrukt,
Den meester ons zoo wreed ontrukt.
't Was heden in den morgenstond
Dat men de tombe ledig vond ;
Wij zochten vruchteloos den Heer
En keerden met de \ rpuwen weer.

:6

<< 0 kleingeloovigen, van wie
Getuigt Jesaja's profetie,
Zoo niet van jezus, 't vlekloos lam,
Dat uwe zonden op zich nam.

—

Ontrolt de schriften en doorzoekt
Hetgeen van Christus staat geboekt
Hij koos de bittre lijdensbaan
Om tot zijn glorie in te gaan. »
De spreker onderrichtte hen
En gaande weg bereikte men
Het dorpjen Emmaus alwaar
Men aandringt bij den wandelaar.
,› Blijf met ons Heer, de dag verkwijnt,
Het schemert reeds, de zon verdwijnt;
Deel met bedrukten, zonder praal,
Rabboni, 't needrig avondmaal. »
— q Het zij zoo, dat uw wensch geschieT, ..t,
Hij breekt het brood dat men hem biedt,
Herkend, verdwijnt de Zegenaar
Gelijk het neigend westerklaar.
Weerhouden werd uw sterflijk oog
Toen Jezus‘ met u herwaarts tong,
Maar tocli gevoeldet gij in Hem
Een meer dan bovenaardsche stem.
Hoe zalig werd uw hart ontroerd
Bij ieder woord door Hem gevoerd,
Als schonk Hij u den vredekus,
Discipelen van Emmaus.
Keert weder, kondt den broed'ren aan :
De Heer is waarlijk opgestaan,
Wij hebben Hem na zijnen flood
Herkend aan 't breken van het brood. *
,ffasselt.

KAREL QUAEDVLIEG.
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D r WEBER.

EDEN avond, om zes uren, ontsliep zachtjes in den

Heer, bijtijds versterkt door de Heilige Sacramenten der
stervenden, de Geheime Sanitdtsrath Dr med. et phil.
FRIED RICH-WILHELM WEBER.

Om stille deelneming bidden ze, die hij in rouw achterliet
Nieheim (Westf.) 5 April, 1894. »
In die eenvoudige, echt christene bewoordingen, wordt
ons de dood gemeld van den wereldberoemden dichter,
wiens tachtigsten verjaardag het katholieke Duitschland,
den Tweeden Kerstdag verleden, zoo luisterlijk vierde, en
wiens afsterven het nu in rouw en droefheid blijft betreuren.
Weber was immers eene der heerlijkste glorien van
het katholieke Duitschland, d at zooveel groote mannen in
deze eeuw heeft voortgebracht.
Wat Windthorst in de politieke wereld was, dat was
Weber in de letterwereld : een hoofdman, onbetwist, van
elk en alien rechtzinnig bewonderd, van elk en alien diep
en innig bemind bij de katholieken; en, bij de niet-katholieken, een man door al wie oprecht en billijk zijn
met buitengewone waardeering gehuldigd.
Een man, zoo hoog boven alle andere verheven, dat
er nijd noch afgunst zelfs niet zoekt aan te reiken; aan
edel uitverkoren levenskrachten rijk genoeg, om zonder verzwakking op de hoogste hoogten immervoort te werken;
onbaatzuchtig en liefderijk genoeg om, anderen ten behoeve,
in de lagere vlakten des [evens of te dalen; immer zijn
eigen vergeten ; de heilige belangen van het goede immer
i ndachtig; en immer, bij mist en zonneschijn, hert en oog
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gevestigd op den God van zijn Geloof, in den hemel, op
Gods Stedehouder den Paus van E ome, bier op de aarde.
In een woord, een katholiek van een stuk, en katholiekin den wijden, waren zin.
Het Geloof was 't, dat -in Weber den geneesheer, den
dichter, den pohtieken man elk afzonderlijk volmaakte, en
al te samen tot eene, zoo krachtige en glanzende eenheid
versmolt. In al zijn doen en droomen bleef hij bedacht op
het eeuwige : het voorbeeld, dat hij gaf, ga niet verloren
voor ons, en het bate hem tot spoediger en volkomener
zaliging daarboven.
Daarom believe het den lezers van het Belfort niet
enkel den grooten dichter te bewonderen en zijn afsterven
te beweenen, maar die groote en edele ziel indachtig te
blijven in hunne gebeden. Zeker, het goede, dat hem zoo
kwistig uit hert en hand ontvloeide, wierd reeds bier in
arbeid en lijden gelouterd; rein en zuiver, als niet eene,
schittert zijne glorie voor de oogen der menschen : loch,
sterven is verschijnen voor Hem, die op de vlerk der Serafijnen zelve vlekjes bespeurt. Dat ons gebed er toe helpe
om, al ware 't maar een oogenblik vroeger, het voile licht
der glorie Gods te laten verschijnen aan hem, die voor ons
en voor de komende geslachten, zooveel liefde en licht laat
stralen uit al zijne werken.
EUG. DE LEPELEER.

Nota. — Weber was vijftig jaar oud, toen hij, in 1863, zijn
eerste schrift « Die Arminiusquell3 zu Lippspringe » in de wereld
zond. In 't jaar 1869 volgden vertalingen van Tennyson's gedichten
« Enoch Arden ,› en « Aylmers field ,>; — in 1872, « Schwedische
Lieder iibersetzt und mit ihren Sangweisen und Klavierbegleitungen »;
— in 1874, Tennyson's « Maud » (sedert herdrukt); — in September
1878, het lyrisch-episch gedicht « Dreizehnlinden (sedert lang zijn
honderdsten druk voorbij) ; — in 1881, « Gedichte » (meermaals herdrukt); -- in 1892, « Goliath ».
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J. A. ALBERDINGK THUM, (I)

1..
a E jongste zoon van Alberdingk Thijm wijdde onder den deknaam
II A. J. aan de nagenachtenis van zijn vader eene uitgebreide levens®
Al

,

schets — nagenoeg vier honderd bladzijden — in prachtdruk uit-

I1 gegeven door de firma Loman en Funke, met opluistering van
cP

een zeer artistiek geteekend portret en een symbolische houtsnede op
Lien titel, en het geheel beschut door een eigenaardigen opzettelijk
geteekenden linnen band.
Het boek Edit ons in over alles wat in het welvervulde leven
-van den grooten katholieken letterkundige uit Noord-Nederland belang
kan inboezemen. Reeds het doorloopen van de inhoudstafel spant de
-verwachting : het Tijdperk der Jeugd (1820. 1845) woldt geschetst
,van bl. 1 tot 21; de Midden-Periode (1846 . 1880), van bl. 21 tot 306;
,de laatste Periode (188o-1889) van bl. 306 tot 365. In de daaropvolgende bladzijden spreekt de schrijver zijn oordeel uit, van hooge
vereering voor den mensch in Alberdingk Thijm, van meer bescheidene
bewondering voor den kunstenaar en dichter.
Het gansche werk laat zich lezen als een roman. En er ligt ook
wel zoo veel romanachtigs in, dat men aldra gevoelt hoe zeer het
noodig is bij het opnemen in zich van het gelezene telkens en telkens
weer op zijne hoede te zijn.
Als men het -wel ingaat komt men dan ook spoedig tot het inzicht
dat het er moeilijk kon anders mede gesteld zijn. De vereering van
den zoon voor zijn vader, hoezeer ook die zoon in streven en strekking van zijn vader afwijkt, is men gereedelijk geneigd te deelen. De
vele intieme biizonderheden, de verregaande sans- gene waarmede het
huiselijk leven van de achtbare en merkwaardige Amsterdamsche familie
wordt blootgelegd, geeft ons in dat opzicht meer dan toereikende waatborg.
Waar integendeel de wijsgeerige, godsdienstige, politieke en letterkundige
meeningen, waar de handelwijze waartoe die meeningen den hoogorit-

(I) J. A. Alberdingk Them door A. J. — Loman en Funke. —
Amsterdam, 1893.
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--wikkelden man aanzetten, besproken en soms pijnlijk uit de hoogte
beoordeeld worden, kan men zich moeilijk onthouden van een beklemmend gevoel van spijt en droefheid. Stellig, wat de schrijver neerschreef
meende hij; en alles wat hij meende, dacht hij te moeten meedeelen ;
of hij gelijk had of niet moet hij zelf weten. Doch met zijne afwijkende denkbeelden over wijsbegeerte en godsdienst en politiek en
kunst, was hij toch de man niet om een onpartijdig oordeel te vellen
over den Katholiek en over den Letterkundige in Thijm. Met dat
alles blijft het, ook daar waar men tegenover al te vaak subjectieve
en daardoor grondig valsche voorstelling wantrouwen hoeft te koeste-ren, een merkwaardig, een buitengewoon belangwekkend boek.
Men leert er den man uit kennen die gedurende eene zeer langeloopbaan de hoofdvertegenwoordiger was van de katholieke kunst
in Noord-Nederland. Men leert er de toestanden uit kennen waarin
gedurende die zeer lange loopbaan deze man heeft geleefd en gestreden,
den invloed die zij op hem, den giooten invloed dien hij op hen
heeft uitgeoefend.
En het is misschien niet het minst boeiende gedeelte van het
boek, die lange galerie van al de min of meer befaamde personen,
waarmede Thijm in betrekking heeft gestaan. Katholieken en NietKatholieken, Hollanders en Buitenlanders, intieme vrienden en verre
bekenden, letterkundigen en politiekers, worden ons in bonte we'reling voorgevoerd, beschreven in hun uiterlijk, beschreven in hun handelwijze, liefst door kenschetsende anecdotes of karaktertrekken beoordee11, opgehemeld, veroordeeld : Craeyvanger, Cuypers, Brouwers,
Schaepman, de Rop, Rossing, de Vries, Nuyens, Broere, Everts, de
Rijk, Allard, Hofdijk, van Vloten, ten Brink, enz. enz., en ontelbare andere groote en kleine bememdheden.
Op eene der eerste bladzijden van het boek leest men dat ermede
slechts bedoeld wordt « een beschouwing die alleen het intellektueele
en artistieke, het psychologische en pittoresque wil betreffen. » -En
op bl. 189 wordt vrij wel de voorstelling samengevat welke men, nalezing van het boek, van den man heeft die et 't onderwerp van is :
hij was geworden een dichter in het leven : een dichter, meet nog
dan door de verdienste zijner verzen, door de vlekkelooze zuiverheid
van zijn levensbeschouwing, van zijn levensliefde, van zijn levensdaden...
Op bl. 234 komt dezelfde gedachte terug : ,e Alberdingk Thijm
was niet een groot dichter, hij had zijn leven ook niet in machtige
lijnen in 't groot tot een poeem gestyleerd, maar in zijne ziel leefde
het echt dichterlijke vuur, slat zijn leven voer hem tot een schoon,
hoog leven maakte, een leven van geestdrift, een leven beziEld door
den « adern van God », door den enthousiasmos, den Ev e go; Cta0v.i,
waarvan de Ouden schreven. »
Wij hebben reeds gezegd hoe schrijvers zienswijze over den letter,
kundige Thijm beoot deeld moet worden.....
In h2t Besluit van het boek luidt het « dat Thijm was- : een
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vroom kunstenaar, een eenvoudig, in de echte beteekenis goed man,
met `een vrome kunsienaarsziel. Men wege wel deze laatste twee
woorden. Zij zeggen niets nieuws, maar in hun algemeene gebruike,
lijkheid hebben zij eene oude beteekenis, die Diet altijd goed begrepen wordt in haar ganschen omvang. »
Om te besluiten : wij wenschen het boek, niettegenstaande zijn
gebreken en onvolkomenheden vele lezers ook ten onzent. Er is veel
uit te leeren, bijzonder voor ons, die met de toestanden ten Noorden
onzer provincien zoo weinig bekend zijn. En indien de eerste bladzijden, met hunne eindelooze, ingewikkelde volzinnen, menigen aanvankelijk de lezing lastig en vermoeiend zullen maken, indien het gansche
boek door de al te kwistig gebruikte Fransche woorden den kitteloorigen Vlaming onaangenaam zullen aandoen, er is in de voorstelling
zoo veel belangwekkends, in de groote kunst van den schrijvers eene
zoo groote mate van bekoring, dat men bij het sluiten van het werk
slechts spijt zal gevoelen al te dikwijls het oordeel van den schrijver
te moeten wantrouwen of wraken .....
A.

WENKEN EN VRAGEN.

Kattenberg. — Dat te Gent eene plaats met lien naam
bestaat, weet elke Stropdrager ; maar dat de Katten, oudgermaansche volksstam, daar zouden gem, Gond of tijdelijk verbleven hebben
is alles behalve waarschijnlijk.
Eene kat was een soort van dak, op .paste voeten staande, en
van boven bedekt met natte huiden. Dit gevaarte werd tot tegen de
belegerde plaats gekruid, alwaar het de st, ijdets beschermde en
hun gemak gaf om gaten in de muren te breken, of deze te
ondergraven en ze te doen vallen (zie HUIDECOPER, op MELIS
STOKE, III, 29o). Volgens andere schrijvers zou de katte ook een
werktuig geweest zijn om steenen te slingei en.
De Gentenaren kenden en bezigden de Katte reeds vroeg ; in
de stadsrekening over 1340-134 1 wordt er gewag van gemaakt :
« omme de catte te makene vor Dornicke. » Bij DESPARS II, 132,
vindt men : « een houtte thorre, een catte ghenaemt ». KILIAAN
geeft o. a. katte, stormkatte.
Een Kattenberg was (en is nog misschien) te Mechelen, te
Amsterdam en in andere plaatsen van Nederland.
Rechts van de Heuvelpoort, te Gent, was er in de XVII°
eeuw eene schar.s, die de Katte heette, en welke de Gentenaren
in 1678 tegen de Franschen verdedigden. Toen had katte de
bediedenis van opgeworpen aarden hoogte, ter verwering,— H °OFT
(uitg. BILDERDIJK, I, 123) rept van « hemelhooge katten ».
De familienaam Schietecatte is te Gent zoo oud als de straat.
Schietecatte's waren hier reeds in de jaren 13oo.
Een tijdje geleden vroeg een lid van den Gentschen gemeenteraad om den naam Kattenberg te doen verdwijnen . « Ridder
Dierickx en Steyaert hadden 't woord niet gekend », ergo.....
Het bovenstaande bewijst genoeg, dat de naam historisch is, en
dient behouden te worden.
Gent.
FR. D.
In uw laatste nummer wordt verhandeld over den in Zuid-Nederland
zeer gewonen plaatsnaam : Kattenberg. Mijn vriend Dr Jef Cuvelie r
en ik zullen dees jaar waarschijnlijk de eerste plaatsnaamkuadige
studie- eener vlaamsche gemeente leveren (Bilsen in Limburg), zie
Limburgsch Jaarboek, bl. 5-12 18 93 . 94, naar de methode door mijn
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oud-leeraar Prof. Kurth op het Oudheidskundig Congies van Ant.
werpen (1885) en Namen (1886) nailer bepaald en toegepast in zijn
elossaire toponymique de S t Leger, (Zie verder de opstellen van
Dr Cuvelier in gemeld Jaarboek I en II.)
De Bilsensche Kattenberg heeft zijn ontstaan niet te darken aan
't edel geslacht der Katten, maar aan de winning DE KAT, gelegen
0 't nabarige gehucbt Lethen. (Cf. nog 't Kattebroek, Katbogaerd,
Katstege.) Gemelde gronden hoorden bij gemelde pachthoeve. Wie
leerde ons zulks? Gichtenboeken en archieven der gemeente, bladzijde
na bladzijde overzien en waar we dus vonden dat onze Kattenberg
in bezit was der hoeve « in de cat tot Leten » (anno 1597).
Wie een plaatsnaamkundige studie onderneemt moet de kennis
van 'n geschiedkundige bij die eens taalkundigen paren en Katten of
Franken niet te gauw tusschen de beenen des lezers werpen. Zoo
beteekent het Bilsensche Vrankryk, Vrank, Vrankenbosch heel eenvoudig vrank-rak, vrijbeemd, gemeen beemd, vaine pâture, vrije weidegrond (« het gemeyn broeck genaempt den Vranckerick » 1645). En,
opmerkenswaardig, de vroegere naam der naburige molen was ASSERmoelen
en heden beet een nabijliggende grond volksetymologisch den vuilen
HENGST. (Zie hierover V ERDAM Mid. ned. Wb. op esch, eschbroekenc, enge, engebroek, ancsbroek .--- « bouwgrond, welke bij een dorp
of landgemeente behoort, en die aan verschillende eigenaars in gemeen,
schappelilken erkendom toebehoort... »)
Een ander Aschbroek (tusschen Bilsen en Waltwilde), ook een
vrije weidegiond waar iedereen mocht « heyen elide weyen », gaf
aanleiding tot een vreemd geding tusschen beide gemeenten (in 1698;
hierover een lijvig verslag in de Bilsensche archieven), geding waarin
bewuste kwestie van vrij weiden juist besproken wordt.
Besluit : de eerste god des plaatsnaamkundigen weze het stadsarchief, de tweede bestaat uit Verdam, te Winkel, De Vries, Verwijs,
De Bo, Schuermans, Vercoullie, Rutten, Tuerlinckx... met Egli, FOrstemann, Taylor en C.
Anders spelen ons Katten en Franken perten.
Yperen.
CAM. HUYSMANS.
Gelezen in een tijdschrift : a De inschrijvers op den 5' jaargang
genieten ook van dit voordeel. »
In 't Fransch, ja, zegt men : jouir de quelque chose; in
't Vlaamsch is 't : iets genieten.
Zoo zuur als hengst is eene vergelijking die in eenige streken
der Kempen veel gebruikt wordt. Wat beteekent hengst hier en hoe
dient het w. gespeld te worden : hengst, heingst of engst, ezngstf
(Sommigen !aten h hooren, anderen niet.)
Aan hengst, Fr. e'talon valt hier zeker niet te denken.

St. Ant.
't Verschil?

C.
De Hollander gorgelt,
De Vlaming die orgelt !
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK
Dit zijn Zonnestralen. Gedichten voor onze jeugd, door J. A.

Prijs fr. 1,5o.
Dit fiaaie bundeltje van eenen Meester-Zanger (en, ja, eenen
meesterzanger) heeft de uitgever De Seyn-Verhougstrate uiterst fraai
en net ingepakt.
Als een eereteeken — een veelbeduidend — prijken er de woorden
op c Achtste zeer veel vermeerderde druk. »
Die buitengewone bijval betuigt hoe zeer die gedichtjes in den
smaak vallen van onze jeugd, en hoe hoog zij gewaardeerd worded
door hen, die jonge scholieren in lees- en zangles moeten oefenen.
En, met recht! Taal en stijl zijn niet enkel onberispelijk, maar
buitengewoon keurig en kunstig : geen de minste gemaaktheid of
gezochtheid; nog min zorgelooze platheid. Tusschen die klip en die
zandplaat heen — waar zoovelen, die voor de jengd dichten, gaan op
verzeilen en verzinken — vaart V. D. rustig voort in spiegelheldele
wateren.
Zonnestralen beet de dichter zijne versjes; en waarlijk dit zijn
zonnestralen ; geene bliksemstralén ; geene brandende, verschroeiende
stralen, maar zachte en milde die 't leven wakker koesteten : lichtende waarheicl voor den geest, warm en edel gevoel voor het herte,
lachende, lieve kleuren voor de jonge verbeelding.
Zij dit alles dan ook — in schijn te minste — enkel aan de
menschelijke rede ontvloeid, loch werkt het ten goede : immers — wordt
ze, zooals hier, rein behouden — dan weerspiegelt de menschelijke
cede de stralen van de eeuwige bovennatum;iike Zonne Gods.
' Wij zijn gezworen vijand van het dwepen met preekgedichten ;
wij zien hoogst ongeern b. v. dat men het rein godsdienstige mengt
tot la zangen voor gymnastische oefeningen ; doch ons voldeed het min, in
geen enkel dezer gedichten, een straalken te hebben ontwaard, dat
rechtstreeks richt en henenlokt naar het bovennatuurlijke.
Stralen zijn het al, helder en gezond leven wekkend; maar wij
hadden ook geern in deze gedichten, hier en daar, de Zonne zelf
Bens zien schtinen ; en dan hadden wij, uit ganscher herte, dit boekje
niet alleen als een zeer goed, maar als een opperbest aanbevolen. Een
opperbest kan en zal het worden in de harden van een christenen
VAN DROOGENBROECK 4
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Tneester gemakkehjk zal hij, bij de bespreking der gezongen of gelezen
gedichtjes uit V. D.'s bundel, zijne leerlingeb, langs de heldere baan
der Zonnestralen, tot in het goddelijk licht brengen, dat de Veropenbaring op mensch en dier en alle wezen doet stralen.
E. D. L.
Le Mouvement Socialiste de i8go a 1895, par PROSPER

Extrait de la Revue Generale. — En vente chez A.
„Suffer, fr. 1,00.

SAEY. -

De uitgebreide studie zij beslaat niet minder dan 70 bladzijden
groot formaat — wellse de eerw. heer Prosper Saey onder bovenstaanden
titel aan de socialistische beweging wijdde, is in alle opzichten bet
lezen ovei waard,
De redenen waarom die beweging zoo gretig bijgetreden wordt
_door den werkeisstand van alle landen waar de Europeesche beschaving
heerscht, tracht hij in een tiental bladzijden met al de wenschelijke
,duidelijkheid uiteen te zetten : het was eene noodzakelijke inleiding
-tot het _eigenlijk onderwerp, dat niets meer — maar ook niets minder
bedoelt dan een beknopt en volledig overzicht te geven van den
ooruitgang of achteruitgang dier beweging sedert 1890, in Duitschland,
, Belgie, Frankrijk, Engeland, Rusland, Nederland, Italie, Oostenrijk,
Denemark, Zweden en Noorwegen, de Vereenigde Staten en eindelijk
Australia. Aan elk van deze landen worden een aantal bladzijden
besteed in verhouding met bet belang dat de socialistische beweging
,er oplevert. Het duldelijke en zaakrijke overzicht wordt besloten met
'eenige woorden over het anaichisme, het staartje van bet socialisme;
waarna eenige geestdriftvolle woorden om te eindigen, over de zware
,doch gruotsche rol weike de katholieken, tot redding der maatschappij,
in deze moeilijke omstandigheden op zich te nemen hebben.
Wij verhopen dat deze inhoudsopgave alleen voor de meesten
-verlokkend genoeg zal zijn, om ze aan te zetten tot het lezen dezer
hoogst welkome studie, waarin het den schrtjver voldoende was de
feiten op te teekenen en te rangschikken, om zondet jacht naar
,effekt, welsprekend en aangrijpend te worden. De anderen, de onverschilligen, en diegenen die liefst uit alles hunne handen wasschen en
zich verontschuldigen met de bedenking zonder mij zal het ook wel
gaan, zou het vlug doorloopen dezer opsomming van feiten en het
,overwegen der onvermijdelijke gevolgtrekking over de rasse en algemeene verbreiding van bet socialisme, wellicht er toe brengen hunne
„gedragslijn eenigszins te wijzigen.
A.
Gent.
Hoe dient onze tale te heeten? door J. CRAEYNEST. Over ,,druk uit Biekorf, 1893 en 1894.
Dietschl antwoord de beer Craeynest ; in Dietschland Diets ch !
Daarvoor beroept hij zich op oude en nieuwe schrijvers, die,
-sours uit loutete liefhebberij, de eene of andere benaming gebruikt hebben

378

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

om er onze moedertaal, van vroeger of van nu, door aan te duiden'.
Zeker zouden die aanhalingen niet zoo geheel van gewicht ontbloot
geweest zijn in eenen tijd toen men nog in dergelijke beredeneeringen
smaak kon vinden. Nu echter is het oogenblik om de vraag te stellen,
of ze liever te herhalen, hoe wij onze taal eigenlijk gaan heeten, sedert
lang voot bij.
De benaming Nederlandsch, welke de heer Craeynest niet wil aannemen, is volgens zijn eigene bekentenis van sedert 155o in gebruik,
ofschoon niet algemeen. Op het einde der it e eeuw komt zij meermaals voor naast die van Nederduitsch.
In de 17 e eeuw vertoont het woord Nedel durtsch neiging ornalgemeen te worden ; Nedei landsch echter blijft voortbestaan, ofschoon
veel zeldzamer.
Sedert de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden behaalt
Nederlandsch opnieuw de bovenband. In Brugge werden toen zelfsboeken gedrukt met den naam : Nederlandsche taal, op den titel.
Tot dan toe kon men strijden over den naam die moest verkozen
worden.
Sedert de uitgave ( t 864) van het groot Nederlandsch Woordenbock echter, heeft de benaming Nederlandsch zoo zeer de bovenhand verkregen, dal het ten minste nutteloos is daar aan nog te
willen verandering toebrengen.
Overigens, sedert jaren gebtuthen alle school- en leesboeken biionze Noorderbroeders uitsluitelijk de benaming Nederlandsch, en bijna
algemeen ziet men ook hetzelfde gebeuren voor ooze eigene Belgische
school- en leesboeken.
Bij de studie van de Germaansche talen, de heele Germaansche
wereld door, is er alleen nog spraak van Oud-, Middel- en Nieuw
Nederlandsch. De benaming Nederlandsch, zoo algemeen in gebruik,
is nu om zoo te zeggen voor goed geijkt. Dietsch integendeel, vestigt
onmiddelijk de gedachte op Muldelnederlandsch, waarvan het in ons,
tegenwoordig spraakgebruik, een synoniem is. En slechts zeer weinigen,
waaronder de heer Craeynest, hebben geen vrede met dezen toestand.
Dietsch, niet meer dan Duitsch of Nederduitsch, heeft feitelijk niet de'
minste kans bet woord Nederlandsch nog te verdringen.
Vlaamsch en Hollandsch krijgen meer en meer de speciale beteekenis van dialectisch gekleurde afwijkingen van de algemeen geschreven
taal, welke laatste niet anders Nsezen kan en moet dan bet historisch uitvloeisel van de verschillende Nederduitsche chalecten, die achtereenvolgend het oppergezag in de schrijftaal bezeten hebben.
Het woord Dietsch heeft ten andere het nadeel verschillende uitecnloopende dingen te beteekenen. Meestal wordt het eenvoudig gebruikt
als een synoniem van llgiddelnederlandsch. Dikwijls is het een verheven, poetisch woord om te zeggen Nederlandsch. De E. H. Craeynest
en eenige anderen gebruiken het in den zin van Nederlandsch, doch
zonder die dichterlijke tint. En de heer Hansen en eenige anderen
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bezigen het om door een gemeenschappelijken naam beide het Nederlandsch en het Platduitsch aan te duiden.

Gent.

B.

Klein Leven. Verhalen voor Oud en Jong, door REIMOND STUNS.

met zeven-en-tachtig oorspronkelijke teekeningen door Jan Heylemans.
Gent, drukkerij I. Vanderpoorten.
Alhoewel de titel draagt : voor Oud en Jong, toch ziet men al
dadelijk aan den aardigen rooden omslag en aan den trant der dikwijls zeer lieve prentjes, dat men eerst en vooral met een jongensboek te doen heeft. Daar echter de verhaaltjes van dit boek, dat eerst
en vooral voor kinderen bestemd is, uitmunten door de levendigheid
waarmede ze verteld zijn, door de opinerkingsgave welke de- schrijver
erin aan den dag legt, door zijne naleve gemoedehjkheid welke van
tijd tot tijd de innige ontroering van den lezer komt opwekken, zullen
ook de Ouderen het niet zonder genoegen ter hand nemen.
Verscheidene der acht verhaaltjes welke het bundeltje bevat zijn
reeds vroeger verschenen : Hew. oude kennissen die het dubbel genoegen
doet nog eens tegen te komen ; vooral is in dat geval de aandoenlijke schets van Oomkeii , welke wij zonder aarzelen meesterlijk noemen.

Peter Joanne's, de Vogelnesten, de Dorpsoorlog, de Zwarte .land,
zorgen voor de verscheidenheid en behooren mede tot het beste wat
men aan kinderen kan te lezen geven, en wat hun het meest in den
smaak moet vallen.
Een Hartelijke Teug, Hartevreters en voornamelijk Z/n Zoon
schijnen ons minder goed geslaagd.
Aan het nette kleedje waarin de uitgever Klein Leven gestoken
heeft, merkt men dat hij het oog heeft gehad op de prijsuitdeelingen :
wij willen de onvoorwaardelijke lofrede waarin deze beoordeehng bestaat
dan ook besluiten met het keurige boekje, als uitnemend geschikt tot
prijsboek, zoo warm als het ons maar mogelijk is aan te bevelen...
Gent.
L .,
Medisch Weekblad, bestemd voor de artsen van Noord- en
Zuid-Nederland. Prijs per jaar fr. 15,75.
Dagelijks wordt in de medicale wereld de spijt uitgedrukt dat er
tot nu toe niet de minste schijn van Zuid-Nederlandsche geneeskundige letterkunde bestaat. Hieruit vloeit , menige moeilijkheid in het
uitvoeren der medische praktijk in onze Vlaamsche gewesten.
Voor 't meerendeel hebben onze geneesheeren met enkel vlaamSchsprekende lieden te doen, en daar de opleiding uitsluitend in de
Fransche taal geschiedt, is het voor hen moeilijk om de patienten, op
de voor hen klare, duidelijke wijze, de onontbeerlijke voorschriften
mede te deelen.
Een ander betreurenswaardig feit ligt hierin dat de Zuid-Nederlandsche geneesheeren bijna volledig onbekend zijn met de praktische
denkwijze en de gewrochten van de Noord-Nederlandsche stambroe-
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ders, onder wier rangers nochtans zulke beroemde geneeskundigen te
tellen zijn.
Die toestand gaat gelukkig veranderen, en het Medisch weekblad
waarvan het eerste nummer den 7 April verschenen is vult de leemte
aan. Under de zuidnederlandsche medewerkers zien wij Dr A. Claus
en Dr D. De Buck, beiden te Gent; deze laatste, van wren wij reeds
het een en het ander in het Belfort mochten drukken, treedt op als
secretai is van den bestuurraad voor België. Het is aan hem (Understraat 28) dat al de stukken, de redactie betreffende en van bier uitgaande, dienen gezonden te worden.
Goed heil voor die onderneming, welke, daargelaten het practisch
nut voor den praktiseerenden dokter, den .< Vlaamschen taalstrijd » zal
helpers bevorderen, met hem eindelijk ook te plaatsen op wetenschappelijk gebied. Immers, wil de Vlaamsche beweging gelukken, zij moet
niet alleen de politieke rechten en de loutere letterkunde aanvatten,
zij moet zich ook doen gelden en verdienstelijk makers op het veld der
wetenschap en in al de kennissen onontbeerlijk aan een beschaafd en
ontwikkeld yolk.
Sanctissimi Domini nostri Leonis Papae XIII Allocutiones, Epistolae, Constitutiones aliaque acta praecipua. Volu-

men IV, fr. 2,50. St. Augustinus drukkerij.
Dit boekdeel bevat een 6o oorkonden, van Januari 1890 tot September 1891; onder de merkwaardigste : de encycliek Sapientiae
christianae over de plichten van het christelijk levee; die Dall' alto
dell' apostolic° seggio, over den godsdienstoorlog in Italie; den brief
Pastoralis of/jai over het tweegevecht; de onderrichting van de Portugeesche bisschoppen Pastoralis vigilantiae, de encycliek Rerum
novarum over de werkmanskwestie, verschillende documenten betrekkelijk den eeredienst tot den H. Jozef en de H. Familie, de hierarchie
in Japan en Mexiko, enz.
Het werk wordt besloten met alphabetische en systematische tafels
die het opzoeken vergemakkelijken en den lezer onmiddelijk de plaats
aanduiden van de stukken, de notas enz. De notas en de tafels zijn
opgesteld door Dorn Laurent Janssens.
Het nut van het werk doen uitschijnen ware overbodig. De
derde reeks der Acta gaande van einde 1891 tot 1894, is in bereiding.
Brugsche Onthoudersbond. Voordracht door EM. CALMEYN,
Pbr., over de Onthouding of Antialcoolische Beweging in Belgié..

Prijs : 15 ct. het afdruksel; 12 fr. het honderd. Brugge, drukk.
Houdmont, 1894.
Teen de Vlaamsche Zitdag gedurende het groot verlof verleden
jaar te Brugge plaats greep, nam de ijverige inrichter der Onthoudingsbeweging in Brugge, de E. H. Calmeyn de gelegenheid waar
cm voor cen uitgelezen publiek het goede woord te verkondigen. Het
is deze vooidracht, welke met den levendigsten bijval onthaald gewor'

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

38 1

den was, die hij thans, met eene heele reeks nuttige aanteekeningen
verrijkt, door den chuk voor een nog uitgebreider publiek wil toegankelijk maken,
Men mag zeggen dat wic met aandacht het kleine brochuurtje
van 32 bladzijden gelezen heeft een begrip heeft van de verschillende
vraagstukken welke het Alcoolisme heett opgeworpen, en tevens van
de oplossingen welke voorgesteld werden ; en indien de schildering
van de rampen door het alcoolisme gesticht wel geschikt is om afkeer
en schrik in te boezemen, de uiteenzetting van de uitslagen waarop
na zoo korten tijd de Onthoudersbeweging ten onzent fier mag zijn,
is wel van aard om vertrouwen in te boezemen op den uitslag en
menigeen over te halen tot bijtreding. Wij wenschen den heer E. Calemeyn van harte geluk met zijn boekje. en voor dit laatste vele lezers
en vele bekeerlingen.
Dr G. Gezelle. Ziehier wat de Arnhemsche Courant den 22 Maart
onder andere schreef omtrent eene voordracht van Pol de Mont over
Guido Gezelle :
« De Zuid-Nederlandsche dichter Pol. de Mont, die als leeraar in de
Nederlandsche taal- en letterkunde te Antwerpen en als gevierd spreker
in onderscheidene Vlaamsche kringen telkens de gelegenheid vindt, zijn
gehoor te vergasten o -, de beste vruchten uit de Noord-Nederlandsche
gedichtengaard, stelt zich tot taak, wanneer hij naar ons land wordt
genood, propaganda te maken voor de ten onrechte minder, ja dikwijls
in 't geheel niet bekende Vlaamsche dichters. Men moet hem daarvoor
dankbaat zijn, want hij maakt ons rijker.
Zoo onthulde Pol. de Mont gisteren bp den Prodesse-avond voor
ons een schat, welks bestaan we niet veimoed hadden. Hij leerde ons
namelijk den dichter Guido Gezelle waardeeren, voor wien onze moedertaal een der meest zoetvloeiende, welluidende en zangerige is gebleken
te zijn.
In den vorm eener causerie speak de dichter over den dichter —
wat wonder, dat het gehoor werd medegesleept door het onderwerp,
dat 't geraakte onder de betoovering van heerhjke verzen, frisch van vorm,
muziek voor het oor, 't ruischen van het ranke riet gelijk, wonderwel
..
doende in het hart.
Naar dm bundel Tijdkrans zal thuis met verlangen de hand worden
uitgestrek t. »
Gelria op zijne beurt schreef :
,, De naam Pol de Mont is geen vreemde in onze stall. Het bestuur
van Prodesse had voor dames en stadgenooten den geivoonlijk met grendelen gesloten toegang tot de verga 1 ering van dit aloode gezelschap
opengezet, en den foyer van Musis tot plaats van bijeenkomst gekozen,
toen de Vlaamsche zanger aan zijn uitnoodiging had gehoor gegeven om
bier te spreken. Met dankbaatheid was daarvan door verscheidenen
gebruik gemaakt. Pol de Mont bracht ons in kennis met den dichter
Guido Gezelle, een zijner tegenvaeters, omdat hij particularist en prieste
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is, maar een man dien hij eert om zijn poetengaven, die ook waar hij
aan gelegenheidsgedichten zijn talent verspilt, tech nagelsporen nalaat die
den leeuwenklauw aanduiden, een religi€us man, die op de natuur eel
onmiddellijken, ongewongen blik heeft, een impiessionnist die naast
Mauve en Apol 'nag stain, een gevoelsman die Longfellow evenaait, een
schilder in klanken en kleuren als Verlaine, een dichter die xoor jaren
reeds van de groene zee durfde spieken, wrens karakter eenigszins wordt
aangegevm door een vergelijking als deze naakte boomers in den herfst
noemt hij een schooiersbende, en door een zijner refreinen als o ruischcn
van het ranke riet!
Werken van beteekenis, onlangs verschenen Hand leiding
tot de kerkgeschzedvorscizing en kerkgesehiedsch?*ving, door Prof. Acquoy
van Leiden. — Brieven van Multatztli (8ate bundel), uitgegeN en door
zijne tweede vrouw.
By' onzc Noorderbroeders, door Aug. Gitt6e.
- Een lentedroom, tooneelstuk van Frans Gittens met muziek van

Wambach. Een prachtwerk met 7 platen buiten tekst en 70 erbinnen
over Hans lliemling, door den beer A -J. Wauters. De schrijver
beweert dat de beroemde schilder geboren is in bet dorp Memelingen, 'in de omstreken van Maintz. Prijs van bet bock fr. 12,00 (op japaansch
papier fr. 40,00). Multatules Vorstenschool is gedeeltelijk in 't Fmnsch‘
vertaald door den heer Robert, van Parijs, en verschenen in Le Mercure de France. — De eerste afl. van Prof. ten Brink's geIllustreerde
Geschiedenis der Nederlandsche letteren zal binnen kort verschijnen.
- Herdruk der werken van J. A. Van Droogenbroeck. — Wonderland, vertellingen door M. E. Belpaire en Hilda Ram. — Aya Sofia :
een nieuwe uitgave verrneerderd met drie zangen, is verschenen van
het meesterstuk van D r chaepman, welke met recht Nederland's
grootste dichter mag genoemd worden.
Davidsfonds.
Algemeene vergadering den 17 Mei toekomende,
om 12 uren in de Halle der Hoogeschool, to Leuven.
Een nieuw weak wordt thans aan de leden rondgedeeld : De
Boeren en de maatschappelzike zaak, eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand, door E. Vliebergh student in wijsbegeerte, geschied- en zedenkunde. Gelijk men het zich herinnert werd
deze verhandeling -bekroond door het Davidsfonds in zijnen prijska.mp van
verleden jaar. In November zullen de inschrijvers ontvangen een nieuw
deel van de Vaderlandsche historie en « Nog een Klaverken uit 's levens
akker », een gedicht van de begaafde schrufster Hilda Ram. In Juli
komt een roman uit van den beer Buurbaum.
Op 2 d" Paascbdag sprak de heer Meyfroidt in de afdeeling Asper,
over de slechte gevolgen der franschdolheid. — Den 9 d" April gal
Bor2erhout een muzikaal feese met eene voordracht Mbederlielde,
door den beer Oszenblok.
In den loop Nan Poi ii hadden overal de provinciale kiezingen
plaats tot het benoernca der lioofdbestuurleden. Vele leden waren,

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

383

opgekomen, en in de bespreking der algemeene belangen onzer instelling
werden vele nuttige wenken gegeven en voorstellen gestemd, Welke in
de algemeene vergadering mogelijks zullen ten berde ko en.
In die van Gent werd ook beslist eene huldebetooging in te
richten ter eere van den zeer eerw. beer kanunnik Martens, den populairen
wetenschappelijken schiijver van het Da7 idsfonds, ter gelegenheid
zijner benoeming tot udder der Leopoldsorde. In afwachting der
feestehjkheid werd er hem op staanden voet een telegram van gelukwensching opgestuurd.
Op 26 April hoofdbestuurzitting te Brussel : Regeling van zaken
Nan bestuurlijken aard ; maatregelen genomen om meer ruchtbaarheid
le geven aan de muziekurtgaven en bespreking voor het uitgeven van
,een bundel liederen; stemming in grOndbeginsel van een hulpgeld
voor het standbeeld van Ledeganck, dat te Eekloo gaat opgericht
-worden, en toekenning van eene toela?,e aan de afdeeling van Sint,
Nicolaas voor het feest-kanunnik Martens; vernieuwing van het bureel
,de heeren Willems, Mathot en de Potter werden met eenparigherd
van stemmen, buiten eene, herkozen, respectievelijk tot voorzitter, ondervoorzitter en secretaris; de- heer Schollaert werd ook herbenoemd als
.ondervoorzitter.
In de provinciale kiezingen werden gekozen als leden van het
hoofdbestuur :
Antwerpen : de heeren Ossenblok, Roel, van Ryswyck en Mgr
Cleynhens, loch deze heeft uit overlast van ambtsbezigheden zija
nieuw mandaat niet kunnen aanvaarden en moet bijgevolg nog vervangen worden.
Brabant : de heeren Bets, Bols en di Martinelli uittredende leden
en in vervanging van den eerw. heer Adriaenssens ontslaggever, de
.eerw. heer Rosel, leeraar in het Sint Aloisiuscollege te Brussel.
Limburg : de heeren Boelen, Ceelen en Van Geel. uittredende leden.
Westvlaanderen : de heeren Beheyt en Sevens uittredende leden,
,en in plaats van de heeren Van Speybroeck en Minnaert die zich
niet meer op rang wenschten te stellen, de heeren Persyn, notaris te
Wynghene en Notredaeme, advocaat te Brugge.
Oostvlaanderen : de uittredende leden de heeren Claeys, Slifer en
Van Winckel ; in vervanging van den heer Moroy, ontslaggever, de
heer Alfons Janssens, volksvertegenwoordiger te Sint-Nicolaas.
Koninklijke Vl. Academie. Zitting van April carder voorzitter,scnap van D r H. Claeys. Regeling van bestuurzaken en ,benoemen
,eener commissie (de heeren de Maere, Micheels en Snieders) gelast
met eerie dubbele lijst candidaten op te stellen voor het aanvullen der
ledigstaande zetels.
Het Gouvernement heeft aan den Gentschen beeldhciuwer G. Kastelyn,
ppgedragen het vervaardigen voor de K. VI. Academie, van het marmeren borstbeeld van Dr Snellaert, en aan den Antwerpschen kunstenaar
Duwaerts, dat van Karel Ledeganck.
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Vlaamsch. De nieuwe Minister van Justitie, de heer Begerem, heeft nauwelijks den voet gezet hebbende in het hem toeverlrouwde departement, een uitstekend werk verricht. Tot bijzonderen secretaris heeft
hij aangesteld den beer C. van Overbergh, van Kortrijk, voorgaandelijk aldaar arrondissements-commissaris. Deze ambtenaar, die den beer Minister in zijne gewone bezigheden terzijde staat, en in menige gevallen hem vervangt, namelijk voor het geven van inlichtingen, spreekt
Vlaamsch (en spreekt het geerne), met de personen, die met hem,
over bestuurzaken te handelen hebben. Zijn voorganger bij het Minis-terie van Justitie, tijdens het bewind des heeren Lejeune, sprak onze
taal niet, en kon derhalve de Vlaamschsprekende bezoekers niet te
woord staan. — Deze laatsten zullea dus wel doen, of te breken met de oude gewoonte, bij den beer Minister van Justitie en bij zijnen secretaris, Fransch te sprelcen.
D.
Varia. Weet ge hoe Jules Lemaitre de Kunst van Maeterlinck bepaalt ?
Pellêas en Melisande — het stuk dat onlangs te Brussel en te Amsterdam vertoond werd, — is eene liefelijke beuzeling uit een tijd van verval,
een vreemde perel van kunstmatigen eenvoud, een zoet en zonderling
gedicht, gedwongen gestamel en ver gezochte duisterheid. »
— De _Katholteke Gas Levert zeer waardeerende studien op onze
uitmuntende romanschrijvers August en Renier Snieders.
— De stadsbedienden- van Antwerpen bereiden een feest om den
archivaris P. Gênard, lid der K. VI. Academie, waardig te vieren ter'
gelegenheid van het vijftigste jaar dat hij in stadsdienst getreden is.
— De prijskamp van 't Getrouwe Maldegem, welken wij in ooze"
laatste aflevering mededeelden, is tot is Mei verlengd.
— Klaus Groth, de welbekende Platduitsche dichter, zal plechtig,
gevierd worden ter gelegenheid van zijnen 75 st" verjaardag.
t G. Van De Vyvere, pastoor van Godveerdegem. Verdienstelijk
oudheidkundige schreef hij o. a. Essai sur bs fonds baptismaux
remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont (1870. Hid'
gaf ook de nagelaten dramas uit van den eerw. heer Edm. Speelman
Jacques Blommaert ou le triomphe des gueux a Audenarde (1572) en-

Jean de Hembise ou

chute des gueux a Gaud (1584).

D" Brown-Sequard, de uitvinder der inspuiting tot het ver-nieuwen der levensklachten. Hij schreef een aantal boeken en vlugschriften over medicale onderwerpen, zoowel in 't Engelsch als in
't Fransch. Hij stierf dezer dagen te Parijs 77 jaar oud.
Hubert Marechal de eerste hoofdopsteller van het Bien Public van Gent is te Statte btj Hoei overleden, 70 jaar oud. Het verdienstelijk Gentsch daOlad werd 41 jaar geleden gesticht door de heeren
Baron della Faille d'Huysse, Jozef de Hemptinne, Jules LammensSolvyns-Martens en Casier-Legrand.
Couvreur August, gewezen volksvertegenwoordiger van Brussel
en (Jndervoorzitter der K.amers onder het liberal ministerie; hij werd"
te Gent geboren in 1828.
Hij was de Belgische briefwisselaar van den Times en stichtte;
dees laatste jaren de Revue sociale et politique.

HOOGLEERAAR VAN BENEDEN.

corona capitis nostri. De kroon is van
ons hoofd gevallen » zegt Mgr Abbeloos,
rector der Katholieke Hoogeschool van Leuven in zijne lijkrede van hoogleeraar Van Beneden.
« De kroon is van ons hoofd gevallen, want indien
Van Beneden aan de Wetenschap behoort, waar hij
een licht van was; indien hij aan Belgie behoort,
waar hij eene der zuiverste glorien van is ; vooral
behoort hij aan de Katholieke Hoogeschool, gelijk
de boom aan den grond, waar hij gewassen is, dan
zelfs als zijne vruchten overal uitgedeeld worden. »
Het is op dezen uitmuntenden man dat ik eenige
oogenblikken de aandacht der Lezers van het Belfort
soil roepen. Eerbied, liefde en erkentenis zullen
mijne pen geleiden, want indien mijne oogen voor
de schoonheid der Schepping ontloken, indien ik
mijne leerlingen en ons Vlaamsch yolk jets der
verrukking kon meedeelen, welke ik bij het aanschouwen der werken van den Allerhoogste voelde,
zulks heb ik te danken aan Van Beneden, wiens
lessen ik in mijne jeugd mocht bijwonen.
Pieter -Jozef Van Beneden werd geboren te
Mechelen den 15 December 1809. Hij deed zijne
studien in het aartsbisschoppelijk college zijner ge-boortestad, en werd daarna discipel bij den apotheker Stoffels, een rechtschapen man, eenvoudig van
zeden loch wiens geest met vele kennissen versierd,
was. 't Is hier, bij eene verzameling van mineralen en
ECIDIT
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schelpen, door zijnen meester bijeengebracht, dat de
jongeling smaak begon te vinden in de studie der
natuur.
Dit stil en leerzaam leven werd gestoord door
de omwenteling van het jaar 3o. Van Beneden, in
wiens Borst een vaderlandslievend hert klopte, sloot
zich aan bij de vrijwilligers, die den vreemde buiten
het land wilden verdrijven ; doch van dan af was
de drift tot wetenschap hem reeds meester : voor,
de wallen van Antwerpen gelegerd, op dien aangeslijkten grond, welken hij later zulke gewichtige
geheimen zou ontrukken, betrapte de jonge soldaat
meermaals zichzelven mijmerend, met eene schelp
in de hand.
Van het slagveld trok hij naar het hospitaal
van Mechelen om onder het geleide van eenen
geneesheer de gekwetsten te verzorgen. Dit was
-zijn eerste bereiding tot de examens van doctor in
de medecijnen, welke hij voornemens was te onderstaan. Reeds in 1831, zonder openbare leergangen
gevolgd te hebben, enkel op persoonlijke studies
steunende, legde hij met den besten uitslag het examen van candidaat in wiskunde en natuurlijke wetenschappen af. Het duurde niet lang of hij werd opvolgens candidaat en doctor in de medecijnen uitgeroepen, telkens met « groote onderscheiding »•
Zijn onweerstaanbare drift naar natuurwetenschap
deed hem nu het besluit nemen op eigen kosten
naar Parijs te gaan om er de lessen van dierkunde te volgen. Daar kwam hij in betrekking met
de grootste geleerden van dien tijd, die van den
jongen Belg een uiterst voordeelig gedacht opvatten.
Deze achting ging zoo verre dat een dier geleerden
bij het Staatsbestuur te Brussel deed aandringen om
hem eene beurs te doen bekomen, die hem in staat
zou stellen te reizen en zijne kennissen te vermeerderen. De gunst werd toegestaan en Van Beneden
mocht ze twee jaar genieten.
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In 1836 werd hij door de bisschoppen van Belgie
leeraar van dierkunde en vergelijkende ontleedkunde
bij de Katholieke Hoogeschool benoemd. « Hij opende
zijnen leergang met eene belangrijke redevoering, in
de tegenwoordigheid van talrijke aanhoorders, die
den jongen bescheiden leeraar warm toejuichten. »
Alzoo werd Van Beneden's optreden in P. Kerstens
journal historique et lille'raire van dien tijd vermeld.
Het was den 23 April 1836 dat hij van dien leerstoel bezit nam, dien hij 57 jaar ging beklimmen en
de wereld door beroemd maken.
De duizenden leerlingen, die onder dit lang tijdverloop elkander op de banken zijner school opvolg.den, zijn het eens om de uitstekende verdiensten
-van zijn onderwijs te erkennen. « Men kwam in de
,de klas, zegt een van hen, vol eerbied voor den
hoogen geleerde, maar welhaast, zonder dat die eer-bled eenigszins verzwakte, voelde men den afstand
van meester tot leerling verminderen, zoo vriendelijk was zijn uitzicht, zoo minzaam zijne spraak, zoo
-nederig om zoo te zeggen, kon hij zijne wetenschap
maken om ze in het bereik der jeugd te stellen. »
-Nooit hoorde ik eene les zoo klaar en zoo duidelijk
uitleggen als door hem, en de uitdrukkingen, welke
hij daarbij gebruikte, waren zoo gepast, altijd zoo
-treffend en soms zoo onverwacht, dat de aandacht
noodzakelijk geboeid werd. Onder de duizenden zaken,
,die in de natuur voorkomen, wist de leeraar eene
gelukkige keus te doen van een klein getal gewichtige leerpunten,die in het geheugen geprent bleven,
en naderhand den weetgierigen leerling tot baken
,dienden om met gemak en zekerheid den weg der
wetenschap verder te bewandelen. Voeg daar nog
bij dat hij een uitmuntend teekenaar was, en met
,eenige krijtstrepen op de , zwarte plank eene sierlijke
figuur wist te tooveren, die den uitleg in het oog
deed springen... Ja, het was een echt feest voor
ons iederen keer dat wij Van Beneden mochten
:pan hooren.
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Hij deed overigens weer dan zijne leerlingen
de wetenschap meedeelen en doen beminnen : hij,
leerde ze van het geschapene tot den Schepper
opklimmen. In eene der plechtigste onistandigheden
van zijn leven, in eene ontzagverwekkende vergadering, riep hij uit dat « de natuur niets is dan de
verwezenlijking van de eeuwige denkbeelden der
goddelijke Wijsheid ». Geheel zijn onderwijs was
van die overtuiging doordrongen, en verder zullen
wij zien dat die godsdienstige gevoelens hem ook
tot levensregel strekten.
Van Beneden was vooral leeraar, en hij verzuimde
niets om zijne lessen wet te geven, maar hij was
zoo rijk begaafd en hij wist zoo spaarzaam zijnen
tijd te besteden dat hij er nog vond om zijne wetenschappelijke reizen van vroeger te hernemen, en
door persoonlijken arbeid de oplossing te zoeken
van duistere vraagstukken, waar de natuurgeleerden
tot dan geen antwoord op gevonden hadden.
In het begin van zijn professoraat wist men
nog van die ijzerenwegen niet te spreken, die ons
heden op zoo korten tijd en zoo gemakkelijk in
Parijs, Madrid of St-Petersburg brengen. Dit belette
hem niet het grootste deel der landen van Europa
te doorloopen, overal kennis tnakende met de grootste
geleerden ; de museen bezoekende ; de Alpen, den
Vesuvius, den Etna bestijgende; maar bij_ voorkeur
de oevers volgende, zoo van de Atlantische en de
Middellandsche zee als van de Noordzee, waar hij
visschersschuiten huurde om het krielend watergedierte in zijn levende doening te gaan betrappen.
Reeds in 1843 richt hij op eigen kosten te Oostende
een werkhuis in met al wat noodig is om zulk
gedierte levend onder de oogen te houden en of
te spieden, een voorbeeld, waar de mannen van
wetenschap van den vreemde naar kwamen zien en
tot navolging in hun land bekend maakten.
Laat ons enkel ter herinnering het hoogst merk-
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weerdig museum der Hoogeschool van Leuven noemen, bijna geheel door Van Beneden samengesteld;
zijne studien op de overblijfsels der aloude zeegedrochten, in de vestingen van Antwerpen uitgedol, ven ; zijne drijhonderd mededeelingen van alien aard
aan de Academien, tijdschriften enz., om ons bij de
gewichtigste zijner talrijke ontdekkingen te bepalen.
1k spreek er met zooveel te meer genoegen van,
dat zij door Van Beneden kenbaar gemaakt werd
in het schooljaar 1848-49, binnen hetwelk ik zijne
lessen bijwoonde, zoodat ik van de eersten deze
belangrijke mededeeling uit des meesters mond mocht
ontvan gen.
Eerst vastgesteld waarvan er spraak is. Het
leven is in de natuur zoo overvloedig verspreid, de
nederigste geslachten woekeren soms zoo talrijk tot
in de verborgenste, ontoegankelijkste plaatsen, dat
men met recht vraagt : vanwaar toch mag al dit
gedierte komen?.. In de oudheid gaf men op die
vraag een doodeenvoudig antwoord : dit gedierte
komt daar varnelf, en daarmee meende men de zaak
uitgemaakt te hebben. Zoo weinig werd toen de natuur
nagevorscht, dat men van geen visscheneieren wist,
'en de meening was datdeze dieren Vanzelf uit het
slijk ontstonden!..
Tot in de jaren i 600 was het ulgemeen aanveerd dat het bederf van vleesch wormen voortbrengt. Redi, een Italianer, gaf een bewijs, zoo
eenvoudig als docrslaande, dat deze wormen de eerste
gedaante zijn van vliegen, die hunne eieren op het
vleesch komen leggen. Hij s peed een stuk vleesch
in twee deelen, waarvan hij het een aan de lucht
blootgesteld liet, terwijl hij het ander in eene bokaal
legde, welke hij enkel met een papier gesloten hield.
Beide deelen bedierven, maar met het verschil dat
het eerste, waar veel vliegen op gezeten hadden,
van wormen wemelde, terwij1 er in het andere, door
het papier tegen de vliegen beschut, geen enkele
worm te voorschijn kwam.
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De aanhangers der oude uitlegging beriepen zich
nu op andere geslachten, onder andere op de worms,
die men heel dikwijls in de darms van andere dieren
vindt, ja zelfs in geslotene lichaamsdeelen, de oogen,
de hersenpan, de lever enz. Komt dit gespuis daar
vanzelf niet, widen zij, dat men eens uitlegge hoe het
er komt. Bovendien, bij sommige dier wormen vindt
men nooit, volstrekt nooit eiers; hoe zouden deze hun
geslacht voortzetten?.. Het was onze Van Beneden
die eerst het licht in dien donkeren kelder deed
dringen. De taak was niet gemakkelijk. Om er overte laten oordeelen, zij het genoeg te zeggen dat
Dujardin, die eene natuurlijke geschiedenis der ingewandswormen schreef, twintig jaar zijns levens aan het
uitpluizen van 2.700 dieren besteedde om 25o wormsoorten in levende wezen waar te nemen.
Van Beneden vestigde zijne aandacht op dit duister
vraagstuk van in het jaar 1834, als hij nog te Parijs
studeerde; hij bleef er vijftien jaar mee bezig, en,
dank aan zijne volherding, mocht hij eindelijk zeggen : het geheim is ontsluierd. De uitslag, waar hij
toe kwam, was zoo onvoorzien en zoo wonder, dat
hij eerst bij de geleerden geen geloof vond. Dat
gelijkt aan eenen roman, zei de vermaarde Flourens;
het is eene wetenscha.p fiel& kette4; zei een andere...
De professor van Leuven vond welhaast de gelegenheid om zijne leering met klank staande te houden : het voortzetten der ingewandswormen werd op
prijsvraag gesteld door de Academie van Wetenschappen van Parijs. Van Beneden diende een schrift
in van 575 bladzijden in-folio, waar hij eenen atlas
bijvoegde van 92 platen met bijna Loa) teekeningen,
Dezen keer, na een streng onderzoek, werd zijne
zienswijze aanveerd, en de prijs werd hem met eenparigheid van sternmen toegekend. Hij bestond in
een gouden eermetaal, ter weerde van 3.000 frank,
dat . hem in plechtige zitting van 3o Januari 1854.
overhandigd werd. Deze schitterende overwinning
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werd natuurlijk in ons land luidruchtig toegejuicht,
en bij zijnen terugkeer werd Van Beneden te Leuven,
alsook te Mechelen, zijne geboortestad, triomfantelijk
ingehaald.
De Lezer zou het mij niet vergeven zei ik hem
niets van al wat de wetenschapsmannen toen van
onzen landgenoot mochten leeren. Laat ons enkel
zien wat hij zegt van die worms, die nooit eieren
voortbrengen. Zulke zijn er, bij voorbeeld, gewoonlijk te vinden in het buikvlies der konijnen. Zulke
wormen, beweerde Van Beneden, zijn daar maar
onder eene eerste gedaante; om tot hun volmaakt
wezen te komen, moeten zij met dat buikvlies naar
de maag en de darms van eenen hond verhuizen,
en daar groeien zij aan tot eenen lintworm, die
een oneindig getal eieren voortbrengt. Deze, door
den hond overal op het gras gezaaid, wederstaan
aan alles : droog en nat, koud en beet; en nadat
zij, met tijdverloop van menige weken en maanden,
genoegzaam door dauw en regen afgespoeld zijn,
geraken er toch wel eenige van hun overgroot getal,
met het een of het ander graspijlken, weder bij een
konijn binnen, en daar herbegint de rondreis van
dit zonderling geslacht .. Zulke worms zitten er ook
in de muis op eene kat te wachten, in het schaap
op den wolf enz.
Het was die gedaanteverwisseling van eenen
en denzelfden worm, die opvolgens in verschillende
dieren woont, die Flourens doer zeggen had dat de
Leuvensche natuurkundige eenen roman geschreven
had, maar een oneindig getal proefnemingen hebben
bewezen dat het echte en ware natuurlijke geschiedenis was...
Ten slotte : even gelijk men sedert den tijd
van Redi niet sneer aanveerdt dat er bij het bederf van vleesch wormen vanzelf ontstaan, zoo ook
sedert de studien van Van Beneden houdt green
enkel geleerde m eer staan dat de ingewandswormen
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anders voortzetten dan met eieren. Maar men moet
bekennen dat de Belgische geleerde voor eene veel
moeielijkere taak stond dan de Italiaansche.
Wij zeiden daar hoe geestdriftig hij bij zijnen
terugkeer uit Parijs ontvangen werd. In den langen
loop van zijn leven is hij menigmaal met zulke
betoogingen vereerd geweest. Het zij mij toegelaten
aan te merken dat er eene van St-Nicolaas uitging. Doktor Van Raemdonck dezer stad, een man
van aanzien op wetenschappelijk gebied, vond dat
de veertigste verjaardag van een zoo verdienstelijk
professoraat plechtig diende gevierd te worden. Hij
sprak er van met eenige vrienden, en er werd eene
commissie aangesteld onder voorzitterschap van Doctor Warlomont, terwijl Doctor Van Raemdonck daarbij
het ambt van schrijver en penningmeester waarnam.
Toen was het te zien hoe ongelooflijk hoog de professor onzer Katholieke Hoogeschool de wereld door
in achting stond : de bijtredingen kwamen toegeregend, niet alleen van gansch het land, maar van
alle vreemde gewesten, van Parijs en St-Petersburg,
van Londen en Berlijn, van Philadelphie en Christinia, van Lissabon en Amsterdam, van Munchen en
Bolonie enz. enz. en dit waren geen enkele persoonlijke bijtredingen, maar het waren de Academien
en wetenschappelijke maatschappijen dier steden, die
geestdriftig den beroemden Belg toejuichten... Dezelfde gelukwenschen stroomden wederom toe, zoo
uit de Nieuwe als uit de Oude Wereld, als tien jaar
later met evenveel luister de vijftigste verjaardag
van zijn leeraarsambt gevierd werd.
Er was in Van Beneden iets nog beter dan
zijn hooge geleerdheid ik spreek van zijne goedhertigheid, die hem zooveel vrienden verwierf als
zijne wetenschap bewonderaars. Het was aandoenlijk hem zijne liefderijke erkentenis te hooren uitdrukken voor zijnen oudmeester, den apotheker
Stoffels. In 1853, reeds wereldberoemd, bracht hij
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in hertroerende woorden den zedigen man eene plechtige hulde bij zijne begrafenis... Het volgende jaar
komt hij in een andere aanspraak nog « op den
geleerde terug, die verscheidene jaren zijn meester
en zijn leidsman geweest is, en die zich door zijn
verstand, zijn hert en zijne uitgestrekte kennissen
eenen grooten naam had kunnen maken ».
Meer dan dertig jaar later, in 1886, werd Van
Beneden in zijne geboortestad met ongehoorde plechtigheid ontvangen : de overheden, maatschappijen,
ja gansch de bevolking komen hem te gemoet; de
straten zijn bevlagd; van al de torens roept hem
het blij geluid der klokken : « Welkom in uwe
geboortestad, die fier is over U. » Een boulevard
werd met zijnen naam gedoopt, en om ook de
wezenstrekken van den roemrijken Mechelaar tot het
verste nageslacht over te zetten, wordt op het stadhuis zijn borstbeeld geplaatst... Hoe zou men het
doen om eenen souverein meer eere te bewijzen?...
En bij -die triomfante , betooging, in zijn antwoord
aan de heeren van den gemeenteraad, doet hij
wederom een groot deel der eere die hem aangedaan
wordt tot zijnen oudmeester Stoffels afkeeren, « die
met weinig middelen een merkweerdig museum
ingericht, en in hem de begeerte naar wetenschap
opgewekt had... »
Wij hebben het reeds gezeid : Van Beneden
behoorde tot het getal dier geleerden niet, die de
natuur maar uitvorschen om er opwerpingen in te
zoeken tegen Hem, die ze uit den niet getrokken
heeft... Daar ik eens de eer had mijnen oudleeraar
in ons Klein Seminarie te ontvangen, vernoemde ik
eene dier opwerpingen en vroeg hem hoe de wetenschap daar met de veropenbaring overeengebracht?
Hij vond dat het de moeite niet weerd was een
enkele minuut bij zulke vraag stil te blijven. « Hoe
wilt ge, zei hij, wat bestaat doen overeenkomen met
jets dat niet bestaat? De veropenbaring is, de weten-
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schap wordt — la revelation est, la science se fait. —
wij werken om tot de wetenschap te komen, en als
wij ze voorgoed vast zullen hebben, waar wij nog'
verre of zijn, dan zal zij met de veropenbaring
overeenstemmen. »
In 1875 gaf hij een hoogst belangrijk boek in
't licht : Commensaux et fiaraszies, dat algauw in
't Engelsch en het Duitsch vertaald werd. In de
voorrede zegt hij :
« De aarde werd voorbereid om, de eene na de
andere, de planten, de dieren en den mensch te ontvangen. Van de eerste werking, waar God de stof
aan onderwierp, had hij klaarblijkend het schepsel
in 't zicht, dat later tot Hem 70U opklimmen om
Hem hulde te brengen.
« 't Is alzoo dat ik antwoord op de vraag : Isde aarde gemaakt en bereid voor de levende -wezens,
of wel geraakten er deze op ontwikkeld gelijk het
hun maar mogelijk was, volgens de omstandigheden
waarin zij verkeerden?
« Als men het veuleken, nauwelijks geboren,
zijnen weg ziet vinden om te zuigen; het kieken,
pas uit het ei gekipt, zijn aas ioeken, en het eendje
recht naar het water loopen, hoe kan men dit uitleggen dan door een aangeborene neiging, en wie
heeft ieder geslacht die bijzondere neiging ingeplant
dan Hij, die in zijne werken niets vergeten heeft?
« De beeldhouwer, als hij de potaarde kneedt
om een model te boetseeren, heeft reeds in 't hoofd
het beeld dat hij zal maken. Zoo is het ook met den
Opperkunstenaar : van alle eeuwigheid heeft Hij
zijn ontwerp in 't gedacht; Hij zal het uitvoeren,
hetzij in eenen dag, hetzij in duizend eeuwen. De
tijd telt niet bij Hem. »
Verder eigent zich de schrijver deze woorden
toe van Oswald Heer : q Hoe dieper wij in de natuur
dringen, hoe vaster onze overtuiging wordt dat de
raadsels der natuur, zoowel als van 's menschen
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leven, niet uit te leggen zijn dan door het geloof
in eenen almachtigen Schepper en eene goddelijke
Wijsheid, die, volgens een eeuwig en te voren op
beraamd ontwerp, hemel en aarde geschapen heeft...
Laat ons niet vergeten wat wij verschuldigd zijn
aan Hem, die wonderen bewerkt heeft in ieder zandkorreltje, en van iederen waterdroppel eene geheele
wereld maakt. »
Dit waren geen ijdele woorden in den mond
van Van Beneden ; aan die schuld van godsdienst,
welke hij in zoo treffende woorden aanpredikte,
bleef hij zelf niet te kort ; gansch zijn levenswandel
was christelijk. Het was in St-Michielskerk dat zijne
ambtgenooten en de studenten hem voor de laatste
maal in hun midden zagen : hij kwam er de sermoenen van den Advent bijwonen, door zijn voorbeeld toonende dat het noodig is den geest soms
van de menschelijke wetenschappen of te trekken
om de eeuwige waarheden te overwegen.
Ook was hij gereed, als hij, eenige dagen nadien
onpasselijk geworden, vernam dat het tijd was hem
te bereiden tot den overgang naar de eeuwigheid.
Als de priester hem bij het toedienen der laatste
sacramenten vroeg of hij God zijn leven opofferde,
c Ja, was zijn antwoord, ik offer hem alles », en hij
hernam met nadruk : « Alles, alles. » In dit woord
lag veel besloten : een vier en tachtigjarige levensloop, die nook door een ernstig ongeval gestoord
werd; dit leergestoelte, dat hij meer dan eene halve
eeuw met zooveel luister beklom; die wetenschappelijke schatten, door hem in het museum der Katholieke Hoogeschool en in het Staatsmuseum van
Brussel verzameld; de eer en het aanzien, welke
hij de wereld door genoot; eene aaneenschakeling
van triomfen, zelfs voor vorsten en koningen benijdensweerdig. Voeg daar nog bij het huiselijk geluk,
dat hem in ruime maat geschonken werd : eene
vrouw, weerdig van hem door haar hert en haar
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verstand; kinderen die hem eerden en beminden,
en ge zult bekennen dat hij, « alles, alles » aan God
opdragende, Hem een groot offer bracht.
En nu, Heere Jezus, dat uw dienaar voor uwen
rechterstoel verschenen is, gedenk in uwe goedertierenheid dat hij U voor de menschen beleden heeft,
en Gij oak, volgens uwe belofte, belijd hem voor
God Uwen Vader.
R. I. P.
St Nikolaas, 13 Mei 1894.

J. B.
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Dr WEBER'S DREIZEtIMANDEN.
(Very°lg van bl. 331.)

LMAR, door heete koortsen aangetast, ligt op het
krankenleger uitgestrekt. Vooral de goede pater
Prior is voor hem een teedere verpleger, doch
Elmar zweeft immer op de vleugelen zijner koortsige
verbeelding en allerlei sombere beelden van het verleden
dagen voor hem op : de zwarte kamper bij de Wikingstochten in het Noorden, de wreede gele Gero, doch
soms ook eens het kruis en de zachte Hildegonde.
In zijne onbewuste wanhoop smeekt hij om een
eenzaam graf
Diethelm, kom ; in 't donker woud Binds, (193)
moet ge een' wolf in de eerde steken,
eerloos eenen vogelvrije
Diep den grond in, duik ten beste
de uitgeworpen, droeve balling,
van zijn stam, de leste !
Hildegonde, die haren Elmar vogelvrij heeft zien
het land verlaten is ten prooi aan eindeloos wee. Eens
gaat zij in 't geheimzinnige woud onder den Donarseik
een houten kruis planters met een doornen kroon waar
tranen van nederperelen. Eene dichterlijke episode, die,
eenigszins raadselachtig, hare hoop en hare droefheid
kenschetst.
Elmar ligt nog steeds in doodsgevaar. De brave
munken putten al de schatten hunner goedheid uit,
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doch met diepe droefheid zien zij den zieke wegteren
ten prooi aan ziel- en lichaamssmerten.
Zuchtend zegt de goede prior :
Grijzaards pijnt het, blonde lokken (200)
in het graf to moeten dragen.
Wat gedaan? De prior denkt dat misschien de
grijze Drude met hare wondere kennis van planten en
kruiden den kranken heiden zal kunnen genezen. Na
langen raad staat voor de eerste maal een geschoren
Nazarener voor de grot van de priesteres : Swanahilde
bereidt hem eenen drank die aan Elmar lafenis zal
brengen. Elmar is immers de steun van hare verlatene
goden. Aan den pater uit zij bitter hare klachten •
Menschen sterven, volken sterven l (208)
In het Vaderland der eeken,
en het kinderhert der sterken,
sloop de zuiderpest der weeken.
In het kinderhert der sterken
kroop de koortse van uw leeren,
dat in d'arm het staal doet smelten,
en het bloed in melk doet keeren.
Zal het Zuiden 't Noorden dwingen?
Rotsen buigen niet, ze breken.
Oude veete is tusschen beide,
en het Noorden, zal hem weeken.
Hierop dringt de zienersblik der grijze Drude in
de toekomst en voorspelt hoe eenmaal het nu zegevierende Rome onder de forsche slagen der Noorderbarbaren zal overweldigd worden. Dankend- neemt de
pater afscheid en gaat aan Elmar den heildrank bieden.
Hoe wonder, zal men zeggen, dat Elmar die in den
geest van den dichter het heidendom verbeeldt dat welhaast voor het christendom gaat wijken, bier- zijne redding van de oude woudvrou w moet ontvangen. Veel
sneer nog, Swanahilde de heidensche is hier afgetee-
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tend als met bovenmenschelijke kenni 'ssen begaafd en een
straal van bovennatuurlijk Licht omglanst haar heidensch
Avezen, terwijl het christendom dat loch moet zegeviefen hier als een bedelaar haar eene gunst komt afsmeeken.
Floe heeft Weber er niet aan gedacht dat hij hier bijgeloovigheid en ongeoorloofde tusschenkomst van afgevallen geesten uit het Germaansche heidendom op den
voorgrond laat treden, terwijI hij de kracht van het
zhristendom geheel op den achtergrond stelt ? Voorzeker
kle blik des grijzen dichters was te diep, zijn inzicht
te christelijk om zulke lichtzinnigheid te bedrijven. Het
is juist om de macht van het christendom, zijne macht
van diepe waarheid, in het eindelijk zegepralen des te
klaarder te doen blinken dat hij aan het heidendom
de voordeeligste toestanden biedt; het is orndat Elmar's
bekeering door diepgedachte klaargeziene waarheid zou
xeweeggebracht worden, en niet door wonderers Gods
nosh onder den slag van meesleepende gevoelens. Nu
dat zijn voorouderlijke stain, zijne toekomst en zijn yolk,
de genezing zijns lichaams en gansch zijn eigen wezen
met sterke ketens hem aan het heidendom vastknoopen,
,zien wij eigenlijk hoe verschrikkelijk de strijd zal zijn
die in zijn binnenste gaat geleverd worden.
De bekeering van den heidenschen Elmar is de
snoop van Weber's gedicht en daarom zim al de binderpalen bier opeengestapeld opdat Elmar, de vrije Saks,
als een vrije en edele ziel het christendom zou omhelzen, alleenlijk omdat de stralen der innige waarheid
zijnen geest hebben getroffen.
Het is nu lente en met het leven dat verrijst in
de natuur komt ook een nieuwe bloesem Elmar's wangen tooien. Wij zouden hier kunnen doen uitschijnen
hoe Weber, de diepe denker die op alles let, altijd
zijne toestanden en personen in wondere harmonic brengt
met de natuur, hoe alles woest en somber was wanneer Elmar als balling moest zwerven in het woud,
hoe nu alles met frissche kleuren zal gaan prijken
wanneer het uur der verlossing zal oaken, hoe planten

DR. WEBER' S DREIZEHNLINDEN.

400
................................

en boomen en dieren zelfs handelend en sprekend optreden en elkander geheimzinnig verhalen wat er omgaatin het, brein der helden en in de geschiedenis van het
Saksensch yolk ! In een woord hoe de natuur, Gods
lusthof, de wereld der gedachten weerspiegelt. Stoute
greep van den eposdichter I misschien al te stout en,
naar de uiterste palen strekkend van het dichterlijkideale ! toch in alle geval indrukwekkend en aangrijpend voor ons gemoed
Wij zullen liever een oogenblik stilstaan bij het
grootsche tooneel dat in de ziel van onzen held speelt,
en dat de ontknooping van al de ingewikkelde toe-standen gaat beslissen. Hier heeft de dichter al de
gaven van zijn wijsgeerig vernuft, van zijn diepchristelijk gemoed, van zijne buitengewone menschenkennisr
van zijne onuitpare altijd frissche verbeelding geopenbaard om ons een tafereel op te hangen weerdig vanden fieren held, van het geloof dat hij verdedigt, van
de ontembare fierheid zijner Saksische broeders, in het
verleden en in het heden. Men zou zeggen dat dedichter zijne eigene persoonlijkheid verborgen houdt onder
de pij van den wijzen pater prior om ongekunsteld en
natuurlijk den stroom zijner gedachten in de hertenzijner tijdgenooten te doen binnendringen. Want breedomvattend is steeds D r Weber in zijne bedoelingen : '
in Elmar verpersoonlijkt hij het Saksische, ja geheei
het Duitsche yolk, in de kloosterlingen, het Christendom.
Pater Prior en de herlevende Elmar zijn alleen.
De prior waagt het allengs zijne ziel te openers voor.
de stralen der nakende waarheidzonne.
Grijze lieden, zegt hij, hebben veel gezien op hunnereis door de wereld
Elmar, wie van d'ochtendschemer (224)
reisde tot bij 't avonddalen,
menig dal en hoogte mocht hij,
vele kluizen zien en hallen.
Zoo hij ging met opene oogen,
van zijn harde dagreis mede,
kan hij veel en schoon vertellen
over landsgebruik en zede.
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Allengs maakt pater prior den grond gereed en
ruimt de stronkelsteenen uit den weg om het heerlijk
gebouw der christelijke overtuiging in die fel geschokte
ziel stevig op te richten. Hij zinspeelt namelijk op demoeielijkheid die Elmar zal ontmoeten van wege Karel
den Groote en Gero en geheel den stam der Franken,
die zoogezegd in naam van den christen Godsdienst
zijn dierbaar Saksenland onder den hiel verpletten 1
Hij steunt er vooral op dat er te onderscheiden
is tusschen de personen, die altijd met menschelijke
neigingen en driften behebt zijn en er soms door overheerscht, en de zaak der waarheid die de Franken
verdedigen en die altijd onbevlekt blijft, en vroeg of
laat moet zegepralen!
God overheerscht het lot der arme menschheid 1
Een die over alien heerschend, (227)
-t warlen overschouwt der menschen ;
Een, die in zijn stalen grepe,
houdt de wage om 't recht te wegen,
die de schepters knakt als halmen,
en als strooi, der helden degen.
Al wat reus heet, is maar dwergvolk,
al wat heer heet, arme knecht is;
of ze in 't hert het kwade willen,
staven moeten zij wat recht is;
want onsterflijk is het goede,
en aan God moet zege blijven.
Uitdrukkelijk wordt nu Karel de Groote opgevoerd_
en vernederd. Voorzeker is dit een krachtig « argumentum ad hominem » voor Elmar die in den christen
keizerverdrukker van zijn Saksenland, een groote stronkelsteen vindt ter bekeering, doch naar mijn bescheiden
oordeel, heeft pater prior, dus ook dichter Weber (want
beide zijn Saksen en bier vereenzelvigd) bier te veel
lucht gegeven aan zijnen Saksentrots, om Karel den
Groote te ' verkleinen.
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Bloedend zijn de slagen :
Beide pleegde Karl de Franke, (228)
liefdewerk en laakbren laster •
hield hij vast aan 't kruis der kerk, hij
hield aan 't kruis van 't zweerd nog vaster.
En met roodgeverfde handen
zwoei hij 't kruis ons vadren tegen,
zendeling in 't blinkend pantser,
bidder met bebloeden degen !
en zinspelende op den slag bij Verden
IJdle glans der Roomsche krone! (230)
't Moordgericht op Verden's helden
moog hem God vergeven, schuldig
blijft Geschiedenis hem schelden
En zijn zweerd ging op en neder, (231)
metend die verstrooide blokken,
zijn reuzenhanden hoopten
berg op berg, in top voltrokken ;
doch God duldt het niet
Hink' de wraak en kruip' de boete, (232)
eens toch komen ze en kastijden
Ja zelfs de wraak is daar : Karels geslacht is nu
reeds met ondergang bedreigd. Doch tevens wordt aldus
de weg gebaand tot eens een Sassentelg de Duitsche
kroon zal spannen !
Na de lentestralen komt de voile glans der zonne
pater prior dringt in den grond der zaak en stelt Elmar
de voile waarheid voor : wat weet uw heidendom over
,00rsprong en einde van het menschdom? Van waar
komt ge? Waar gaat ge naartoe? Uwe goden zwijgen
0 hun spreken is maar ruischen, (237)
zooals 't water doet, en 't Nvind)e
't woord der openbaring spraken,
ons de lippen van een kindje.
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De tijd van Woden en Donar is voorbij, en in
-roerende woorden beschrijft de prior het Leven en
wonderen des Zaligmakers, die het menschdom verlost
'heeft en reeds de wereld veroverd. Ja, onze eigen
Saksenstam heeft reeds den eenigen God verheerlijkt,
een van onze broeders heeft reeds den verrukkelijken
zang den (c Heliand gezongen, en wanneer het zomer
is gaan wij hier achter het bosch dien goddelijken lolzang hooren.
Hooren moet ge zelf den zanger, (243)
waar nooit een mocht aan te reiken
als de zomerluchten aadmen,
gaan we naar het land der eiken.
Doch Elmar blijft immer droomerig en zwijgend,
hetgeen den liefderijken prior bedroeft :
Want ge en horkt niet met uw herte, (244)
want ge en horkt maar met uw ooren!
Zoudt ge soms nog denken aan de Wikingstochten
-in het Noorden? 0 denkt aan uw dierbaar Saksenland,
waaraan gij met iederen vezel van uw hert behoort en
,dat eenmaal, zoo gij het verlaat, als eene bleeke bedelares u de hand zal uitreiken om erbarming!
Terwij1 de strijd aan 't woelen is in Elmar's ziel,
terwiji allerlei woeste en wilde stormen het zaad van des
priors woord in zijnen boezem pogen te versmachten,
worden wij teruggevoerd naar de plaats waar Hildegonde treurt. Deze bekleedt immers ook eene zoo niet
-vooruitspringende, dan toch belangrijke rol in Elmar's
bekeering. Zij is immers als de magneetsteen die hem
naar het Christendom trekt, hoewel de gruwelijkste
stormen hem anderwaarts drijven; zonder haar zouden
.des prior's zorgen noch zijne aangrijpende woorden zijn
p ert zoo diep kunnen treffen. Het tatereel van Hildegonde's treurnis is overheerlijk s misschien wat droomerig
en droefgeestig stemmend doch steeds met de uiterste
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kieschheid in tooverachtige kleuren gepenseeld ! Zij treurt
en weent op het graf harer moeder.
Zoetjes maar; een moedersluimer (247)
is zoo Licht, ze mocht het hooren :
neen, het kind mag door zijn klachte
niet heur zaligheid verstoren!
Welke edele gevoelens, die teedere ouderliefde, die
ook, zooals wij zagen, Elmar kénmerkte.
De droefheid overmeestert haar p ert en zij aanroept
in dichterlijke ontroering al de krachten der natuur ten
gunste van Elmar.
Donker nacht, en kille regen, (249)
en het woud vol droef misbaren;
o gij stotmen, Wilde weders,
leeft hij nog, o, wilt hem sparen!
Drijft zijn boot langs kolk en klippen,
in het duister door de baren,
o gij, watren, woeste golven,
leeft hij nog, o, wilt hem sparen!
En zoo gaat het voort ! Ziet zij zwanen door het
luchtruim klieven, zoo benijdt zij hun lot en wenscht als
zij op lichte vederen te kunnen zweven om Elmar te
gaan zoeken. Doch wij zullen die tooneelen door geene
koele ontleding ontsieren. Zeggen wij enkel dat zij ten
slotte, en hierin verheft zich de dichter wederom op
zijne gewone christelijke karakter-hoogte, al haar wee
gaat uitstorten in een vurig gebed, dat wellicht een
bliksemstraal des Hemels zal nederroepen in Elmar's
woeligen geest.
Rijke God, 'k wil te alien tijde (262)
bidden, U te voet gelegen
doe met hem naar uwe goedheid,
't geen hem bast, Gij weet uw wegen.
Ach, gedoog niet dat de dwaling
de open oog hem langer blinde :
'k weet het goed, hij zoekt U lang al ;
help hem, Heer, dat hij U vinde.
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Zie hem aan met milder ooge,
trouwe God, den droeve aan 't kwijnen ;
laat uw gunst, een enkel vonkje,
vol erberming hem verschijnen ;
giet uw licht, een enklen schemer,
op zijn nachtlijk donkren pade
God, mijn God, in zijne ziele,
eenen straal van uw genade 1
Elmar, intusschen genezen, heeft nog steeds den
woesten kamp te doorstaan. Doch reeds zijn eenige
nevelen voor zijne oogen verzwonden. In zijne diepe
ellende staat hij op tegen de goden die hem niet helpen.
Wrokkend spién de lotbeschikkers (27o,
uit hun nevelstoel naaronder ;
gnat een hert van hoop aan 't botten,
dreigend vlamt hun toorn en dander.
raat een hert van vreugde aan 't bloeien,
op zijn eerste teere spruiten
smakken zij, met ruwe handen,
vrachten sneeuw en ijzelkluiten.
Hier voornamelijk stapelt de dichter overheerlijke
schoonheden opeen en volgt hij met arendsblik den
psychologischen draad van het innig zielestrijden ! Van
zijn Saksisch vaderland en zijne diepe ellende op Hildegonde en de Frankische verdrukkers, van zijn eigen
ongeluk en de nietigheid zijner oude goden op die
onverstaanbaar liefderijke paters, zoo stort zijne ziel
van klip op klip, van rots op rots, doch langzaam
zonder diepe lekken voortstevenend naar de haven, gelijk
de zonnestraal in eene toovergrot die van wand op
wand weerkaatst wordt, doch eindelijk een rustig plekje
vindt om zijn tooverlicht open te spreiden. Hij richt
zich eindelijk tot den prior en toont dat hij zijne lessen
zelfs met het hert heeft afgeluisterd en diep overwogen.
Het kan zijn dat ik te veel met het heerlijke
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ben ingenomen, doch nergens heb ik-

dergelijke schoonheden ontmoet. Men vk eet niet wat het
meest te bewonderen, de diepe gedachten, den ongemeenen rijkdom van bloemen en kleuren of de kernachtige,
spreekwoordelijke uitdrukking die als een kostelijk schrijn
is dat edelgesteenten bevat. Doch varen wij den stroom
van 't zielekampen verder op en laat ons de schoonheid
van golven en kusten slechts van verre begroeten. 't Is,
ebbe en vloed in Elmar's hoofd , ; tegen eene laatste,
gevaarlijke klip komt zijn vaartuig aanbotsen : namelijk,
volgens de leerspreuken van den christen Godsdienst
moet hij ook zijne vijanden beminnen ! Den vuigen
nijdigaard

Gero en de Franken zijne verdrukkers zal hij

moeten lief hebben ! Het overige is mogelijk, maar die
plicht schijnt bovenmenschelijk en Elmar is nog te veel
mensch.
Ook mijn' vijand moet ik minnen? (288)
Pater prior, welk verlangen!
Slaat mij iemand, 'k zal, gelaten,
bieden mijne beide wangen?
Strenge rnunk, veel zwate plichten
legt en laadt ge op ziel en zinnen;
doch de bovenmenschlijk zwaarste,
dunkt mij, zijnen vijand minnen.
Doch hij heeft het levend voorbeeld der waarheid
onder oogen, en zijn fijne geest vindt aanstonds ant-,
woord, in de liefde der christene paters voor hem :
En gij doet het; ik ervoer het
aan mij zelt ! — Gij, tolk van Woden,
spotter, zwijg dus ; deze menschen
kunnen meer dan onze goden!
Hij ziet dus de waarheid in het aangezicht; hij
hoeft enkel nog kracht om ze met voile edelmoedigheid
te omhelzen.
Met een innig gebed zal een straal van Gods
lichtzee den hemel voor zijne oogen ontsluiten en het
zal klaar zijn in zijne ziel.
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Wederom heeft de dichier aan het integrale Christendom voile recht laten wedervaren en hij geeft hier in
het aanschijn der hedendaagsche wereld lessen van innig
christelijk leven, die des te meer gewicht hebben daar
zij als van zelf uit de handeling der helden en uit de
natuur der zaken, ontspruiten.
Hildegonde, altijd droevig, gaat bevend naar de
heidensche woudvrouw om eindelijk bescheid te weten
of Elmar nog leeft, of zij hare ziel moet sluiten voor de
hoop. Eene laatste vernedering van het Christendom die
dezes triomf voorafgaat ! Want de zege is nabij !
Swanahilde die de toekomst ziet, ligt verpletterd,
want het heidendom valt in puinen... Sedert lang is
't droevig in hare grot, maar nu is zij van iedereen verlaten : zij zal welhaast met de goden uit de eeuwenoude
wouden van Saksenland verdwijnen, als de schaduwe voor
het Licht. Zij meldt dus aan Hildegonde dat zij welhaast
haren Elmar zal begroeten, doch in tranen zegt zij 't,
zinspelende op de dood van haren varier.
In 't Convent van Dertienlinden is het voile zomer I
De zon der waarheid is gedaagd L.. De abt van het
klooster is over de rekeningen van het huis gebogen,
doch met de zonnestralen komen de beelden zijner jeugd
en de slag van Ronceval hem in het geheugen, Op eens,
tok, tok 1 Elmar staat eerbiedig voor den abt... Hij wit
dankbaar afscheid nemen om zijnen weg in de wijde
wereld te gaan zoeken. Want de overgroote liefde der
brave munken praamt hem niet langer te blijven. De
grijze abt weerhoudt hem en waarschuwt hem tegen
lichtzinnigheid, nu dat zijn strijd zoo na ten einde is...
Doch Elmar werpt zich op de knieen en vraagt
aan den grijsaard zijnen afscheidszegen ! De abt verzint
en brengt hem bij den wijzen prior... Deze zal hem
spreken, voor hij afreist, van eenen reiziger op den weg
van Damascus, die viel en overwon !
Daarmede is de strijd gewonnen : de prior heeft
hem den hemel ontsloten en de genade heeft haar werk
volbracht : luide schallen de klokken van het klooster,
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want Saksenland, het oude erf der goden, heeft aan
Walhalla verzaakt !
Een blijd alleluja galmt alotn. Elmar ligt 'aan den
voet van den autaar geknield en het zaligend water
des doopsels omvloot zijn fieren schedel ! Triomf voor
de brave, liefderijke munken, triomf voor den edelen
moedigen Elmar die nu zijne dorstige ziele laaft aan
de eeuwig frissche bronnen van levenslicht en waarheid !
Zoo diep en zoo groot is de ommekeer in zijne
ziel, dat hij in vervoering van vrede en zaligheid als
eene gunst afsmeekt zijn geheele leven in boet en in
bidden in dit rustig oord te mogen slijten. Dit is
wederom een scherpe blik in het innig wezen der ziel,
die na lang op de klippen des twijfels geslingerd te
zijn geweest, als zij eenmaal de waarheid in het aanschijn heeft, er met al hare krachten aan vastkleeft
en door geene kracht meer los te rukken is. In
christelijke ootmoedigheid smeekt de edele valk
Den vergeetne, hopelooze, (3i 1)
duldt hem hier, o goede vaders;
schuldloos draagt hij, vogelvrije,
't bannend vloekmerk des verraders.
Doch neen, God schikt het leven aller menschen
en Elmar, den fieren Saks, is eene andere loopbaan
afgeteekend dan in een verlaten klooster voor zich en
zijn vaderland te bidden. Strijden zal hij doen, strijden
met zijn edel zweerd voor God en Vaderland, doch in
den strijd zal hij iinmer zijne ziel en het einde zijns
levens indachtig zijn. Hier klinkt een prachtig lied van
de vrome munken over het einddocl van 's mensch en
leven.
Als een wolkenschhuw ter heide, (312)
vaart en vliedt het menschenleven ;
siddert! In des levens midden
staan wij van den Dood omgeven.
Alleluja, heil den dappre, (313)
die naar kennis heeft gedongen;
en, ja hardbeproefd, doch zeegrijk
tot in 't licht is doorgedrongen.
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Intusschen waren de oude Graaf Bodo en vooral
-zijne dochter Hildegonde nog steeds aan het treuren
om de droevige verbanning van Elmar. Doch op eens
komt Eggi bijgenaamd de Wilde kat, een half menschelijk, half hooger elfenwezen, dat snugger en vlug,
pas bier en pas ginder, verschijnend en verdwijnend
sop geheimzinnige wijze overai tegenwoordig was, en
toen er jets gebeurd was in het epos hier en daar een
wilden kreet- deed galmen in het woud, nu komt hij
bij den graaf om te spreken over Elmar. Hij verklaart hem dat hij alles gezien heeft, dat niet Elmar
-maar Grimbart 's graven huis had in asch gelegd, dat
niet Elmar op Gero, maar Gero op Elmar had
geschoten en hoe deze onlangs te Dreizehnlinden het
geloof der oude Saksen had afgezworen ! (i) De graaf
-staat verstomd en gaat recht bij Raaf van Esschenburg.
El mar's eenigen verdediger onder de Saksische edelingen. Toen deze hem bevestigt dat de fiere Elmar
,onschuldig was, en dat de oude Grimbart op zijn
sterfbed zijne eigene schuld aan den brand van 's graven
hof had bekend, toen stuurt de oude graaf hem in
alleriil naar Aken bij den koning om den ban te
lichten die op den onschuldige woog. Raaf en de
oude dienaar Diethelm gaan na de reis die blijde
tijding melden aan Elmar in het klooster : hoe aandoenlijk, het wederzien van den ouden edelen Raaf en
den trouwen Dietheim met den jongen, pas gedoopten,
fieren Valk. Hoe biggelden de tranen op alle wangen
toen Raaf hem de koninklijke brieven las waarbij
Elmar vrij en zonder vlek, wettige bezitter zijner
-voorvaderlijke marke, ja zelfs als gouwgraaf van Saksen
-in de plaats van Hildegonde's ouden ziekelijken vader
wordt uitgeroepen ! Nu was eindelijk het uur der
rechtveerdigheid gekomen : de onschuld zegeviert en de

(i) Eggi wilde echter met zoo lang het geheim te bewaren
eene persoonlijke wraak op Elmar uitoefenen, omdat deze hem
.eens om eene poets in het ganzenwachten had gestraft.
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wraak, al komt zij hinkend, is op den vuigen Gero,
neergedonderd want hij words dour den keizer als
sluipmoordenaar gebrandmerkt. Aileen de ziekte van,
graaf Bodo mengt een droeven toon in de algemeene
vreugdekreten.
Pijnlijk is het afscheid van het stille Dreizehnlinden,
de godgezegende plaats waar Elmar de rust zijner ziel
en het doel zijns levens heeft gevonden.
Langs de lange reis door het Woud verhalen de
dieren aan elkander hoe de grijze Swanahilde met het
heidendom in haren blauwen mantel Saksenland verlaten heeft en spoorloos is verdwenen ; alleen de oude

uiben", de moderne geest van stof en ongeloof dien wii
in de inleiding de dichtkunst hoorden verwenschen,,
treurt bier om den zegepraal van het geloof aan God
en onstoffelijk ideaal : zoo is dan weer de natuur de
weerspiegeling van den toestand.
In het gravenhof te Bodinkdorp toegekomen, zagen
zij iedereen in tranen versmolten I Graaf Bodo was.
dood ! Droef en sevens blijde wederzien van Elmar en
Hildegonde! Het was zooals de Drudo voorspeld had
in tranen moest zij lachen ! I)och de oude vader op'
zijn sterfbed had aan Badurad den bisschop last gegeven die twee getrouwe herten voor altijd te vereenigen. Het levee is eene afwisseling van lief en leed.
En zoo neemt het edel epos van Dertienlinden
een einde. Met middeleeuwschen ootmoed spreekt de
dichter in zijn laatste kianken :
Uit dit ballingsoord, naar huis toe (36i)
helpe God den weg ohs vinden :
jont een bede aan d'armen schrijver,
uit is 't lied van Dertienlinden.
De heer De Lepeleer, welke ons DreiTehnlinden.
in Vlaamsche verzen schonk, heeft zich tegenover het
Vlaamsche yolk verdienstelijk gemaakt ; een gedicht van
zulke gehalte, met zulke verhevenheid van gevoelens,
diepe waarheid van gedachten, met zulke kracht en
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schilderachtigheid van kleuren, zulk een gedicht genietbaar makes voor het lezend publiek, is den geest van
zijn yolk in nieuwe weldoende sferen laten zweven,
den smack en het gevoelen veredelen en verfijnen, een
rijken stapel van deugdelijk geestesvoedsel verschaffen ;
in -een woord, het is een krachtigen stoot geven tot
de beschaving zijner natie. Als gedachte en als uitdrukking
kan dit gewrocht iedereen tot spiegel dienen : de gedachte
is diep en veel omvattend, vol wijsheid en waarheid ;
het karakter van den held is edel en fier ; hij draagt
den last van plicht en lijden, ja zelfs het onrecht zonder
wankelen noch wanhopen, zooals dit bij vele moderne
romanschrijvers het geval is, waar slechts de zucht naar
genot, en, buiten dit, lichtzinnige moedeloosheid ten
troo p zitten ; de uitdrukking van het gedicht is beeld- en
bloemrijk, stout en verheven, nieuw en oorspronkelijk,
loch bovenal kernachtig en snedig ; zij doet aan Tacitus
denken.
Eer en dank aan dichter en vertaler van

DreiTehn-

linden.
Gent.

E. SOENS, pr.

Ottet***t****
UIT DE PATHOLOGIE DER TAAL.
TAALPHANTASMEN.

I. Warbol.
« Nu schijnt (de liberale partij) citoyen Reclus van
zich of te stooten, maar als het gouvernement eenigen
maatregel tegen dien warbol zou nemen, zullen. .al de liberalen zijne partij kiezen. » (I)
Door warbol wordt Elis6e Reclus bedoeld, dus een
persoon. Het woord is samengesteld uit war, stam van
warren en bol. War kan in samenstellingen een bedrijvende
en -een lijdende beteekenis hebben; een wargeest is een
persoon, die verwarring zoekt te doen ontstaan; een warnet is een net, dat verward is. In warbol zou de rol van
bol noodzakelijk actief moeten zijn; bol beteekent hier
natuurlijk hoofd maar kan men zich dien bol in eene
actieve rol voorstellen? Bol duidt eerder den vorm aan en
dat woord kan in onzen geest moeilijk de gedachte aan
geesteswerkzaamheid doen ontstaan. Hij, die het woord
schreef, dacht aan warboel, een verwarde boel; warbol bestaat
niet. De schepping, voor zoover de schrijver heeft willen
scheppen, is niet gelukkig.
2.

Nasporigheden.

« De opzoekingsbrigade zet intusschen hare nasporigheden
voort. »
Dat iemand, die niet goed bij 't hoofd schijnt te zijn,
z'n buitensporigheden voortzet, ware verstaanbaar. Nasporig-

) Al onze aanhalingen zijn getrokken uit « Denderbode, ».
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head, nasporigheden

was tot nog toe in 't Nederlandsch
onbekend evenals een bijv. naamw. nasporig, waar het zou
moeten van afgeleid zijn ; dan zou uasporigheid nog de naam
wezen van de hebbelijkheid van nasporig le Z172 (bijv. de
aanleg van een jachthond, die het spoor van alle wild
nasnuffelt), maar geenszins die van eene handeling; hier toch
worden handelingen bedoeld. De steller had natuurlijk
nasporing-en moeten bezigen.

3. Totdies.
« Die raad zou voorzeker kunnen gevolgd worden zoo
de commissie den heer minister kon bewegen iotdies eene
bijzondere toelage te verleenen. »
Waar komt zoo'n miswas vandaan ? De vorm is onbestaanbaar. Dies is de gen. enkv. van het aanw. vnw. dat. Na het
voorzetsel tot kan i geen gen. staan ; naar den tegenwoordigen
regel der beheersching moet op tot een acc. volgen; dus hier
dat. Maar totdat heeft zijn pronominale beteekenis verloren
en is thans voegwoord. Hier zou het niet te pas komen.
Wel zou hiei'voor kunnen gebezigd worden.
Bij dies worde onthouden, dat dit woord ook zijne pronominale waarde heeft verloren en nu alleen als voegw. gebezigd
wordt in den zin van daarom :
Gij boort hen, die Uw heil verwachten,
0 Hoorder der gebeén!
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treén.
Vgl. VAN DALE, i. V.

4. Brandpunt.
« De kwestie der propaganda wordt nauwelijks aangeraakt en na zekere (enkele) bemerkingen (op- of aanmerkingen), die een brandpunt schijnen te wezen, wordt de zitting
geheven. »
Brandpunt, het punt waar evenwijdige lichtstralen zich vereenigen, nadat zij, bij het dringen door eene lens, gebroken
zijn.
Overdrachtelijk zal een brandpunt het punt zijn, waar
eenig iets zijne meeste intensiteit heeft : het brandpunt der
beschaving, is de plaats, waar de beschaving in al hare
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openbarrngen het krachtigst is. Van de voorstelling, uitgedrukt
door brandpunt, is het localiteitsbegrip onafscheidbaar. Hoe
nu op- of aannzakingen een pint een brandpunt zouden
kunnen ziin, blijft raadselachtig. Ik vraag mij vruchteloos af,
wat de courantier mag bedoeld hebben.
« Ce qui se concoit been s'enonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent a l'instant. »
Waarheid; maar eene voorwaarde moot daartoe vervuld
zijn : ons moeten de woorden bekend zijn; niet de woorden
in hun uiterlijken vorm alleen : maar de woorden als vaste
vertegenwoordigers van begrippen, denkbeelden, gedachten.
Bij dergelijke phantasmen gaat men beter de mtieme
betrekking beseffen, die bestaat tusschen het helder denken
van een yolk en de vastheid, de duidelijkheid, de volmaaktheid
van zijn taal.
5. Opmerkzaam.
« Gedurende de afgeloopen week heeft men in de Kamer
de Begrooting van Landbouw besproken. 't Is opmerkzaam
dat de liberale Volksvertegenwoordigers, die ahijd zooveel
te kraaien en te zeeveren hebben in deze bespreking bijna
niet zijn tusschen gekomen (sic). »
De courantier heeft willen zeggen : het is de opmerking
waard, dat enz.... » Hij had daar ook kunnen bezigen : 't is
opmerkenswaard. Maar zijn taalgevoel — of liever zijn gemis
aan taalgevoel — heeft hem in den steek gelaten in de keus
tusschen de twee afleidingen opmerkelik en opmerkzaam. Kende
hij de beteekenis der achtervoegsels, dan zou hij weten dat
opmerkelik wil zeggen : dat moet opgemerkt worden, in
't oogvallend of dat opmerking verdient. Dat kwam hier te
pas; geenszins opmerkzaam. Immers, achter werkwoordelijke
stammers beteekent zaam : in staat of geneigd de werking
van het grondwoord te verrichten (COSIJN, 7e dr. § 371).
Opmerkzaam beteekent dus oplettend. Het eerste bijv. naamw.
heeft eene passieve, het tweede eene actieve beteekenis.
Tusschenkomen is een gallicisme, de vertaling van intervenir.
Het Nederlandsch kent dit werkwoord niet; het kent alleen
het bijv. nw. tusschenkomend en het zelfst. naamw. de tusschenhorns/. Wel bestaat tusschenbeide komen, dat hier evenwel minder
zou passes. « Hebben zich in deze bespreking niet gemengd
ware ordentelijk Nederlandsch.
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6. Betrapt.
« De heer (Meer) Joseph (jozej) Voerman vindt die
-bescherming niet hoogst noodig; vele dezer werkers zijn
.betrapt genoeg om zich niet to laten mtbuiten. »
In 't woordenboek zal men vruchteloos zoeken naar een
bijv. nw. betrapt, dat eerie bijblijvende hoedanigheid zou
moeten uitdrukken; het verl. dlw. van betrappen drukt alleen
den oogenblikkelijken toestand uit van betrapt' zijn, d. i. ontdekt zin (op heeterdaad betrapt). De steller bedoelde natuurlijk
wat antlers en wou aan bewuste werkers de hoedanigheid
slim toekennen; het ligt voor de hand dat betrapt hitr staat
voor doortrafit. Dit laatste zou hier evenwel weinig passers,
omdat het steeds in ongunstigen zin gebruikt wordt. Slim
was hier het rechte woord.

7. Slaagt.
« De Aalstersche correspondent van Het Volk slaagt
den bal leelijk mis, wanneer hij beweert, dat de opbouwing
van ons Nieuw Hospitaal op de lange baan is geschoven. »
Zonderlinge verwarring van twee werkwoorden slaan
en slagen, die in Zuid-Nederland dikwijls voorkonit. Waarom?
Hier werd de courantier toch door zijn dialect niet in de
war gebracht; het Aalstersch heeft het dialectisch equivalent
van slaai = sloot ; een werkw. slougen met welks 3 en pers.
enkv. t. t. d. a. w. slaagt zou moeten overeenkomen, bestaat
Diet in 't betrokken dialect. Aanleiding tot de fOut is hier
een zeer onvaste kennis der beschaafde taal.

Luik, April, 1894.

H. MEERT.
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VERLANGEN

Gij, die de reuzen
Van steen en graniet
Gezet hebt als wachten
Door heel Uw gebied!

Gij voert uit de bergen
De klaatrende bron,
En doopt Naar al murmlend
In 't purper der zon.

De zilveren stroomen,
Als meetsnoeren, trekt
Door alle gewesten,
Die 't wolkendak dekt!

Uw koeltjes bezielen
Het sluimrende graan,
Om golvend en ruischend
Op de akkers to staan.

Uw zon, dienaresse
Vol glorie en pracht,
De dagen doet tellen
Van 't menschengeslacht !

De vogelkens tooit Gij
In donzen kleedij,
Stort geurenden honing
In 't kortken der bij.

De starren daar omdrijft,
In 't droomenrijk uur,
Als kudden, door weiden
Van licht en azuur!

Het lammeken steekt
In sneeuwwitte yacht,
In zilver het maantje,
Dat vonkt in den nacht.

De daavrende donders,
Den dreunend' orkaan,
Als stem Uwer grootheid
Langs de aarde doet gaan !

Gevederde gorgels
Herschept Ge in een lied,
Hun orgeltjes zwijgen
Uw heerlijkheid niet.

Ach, mocht ik slechts eènmaal
U noemen, o Heer!
Ik vroeg van Uw rijkdom,
Uw gaven niet meêr!

Stort ook in mijn boezern
Een liedjen, o Heer!
Al klinke 't niet helder,
Het klink' tot Uw eer !

Gij hangt om de wouden
Een ruischend gordijn,
Tot tent waar de vooglen
Uw lofzangers zijn.

Al is niet het kweelen
Des nachtegaals 't mijn,
0 laat het dan 't jilpen
Van 't muschken maar zijn

Gij weeft om de weiden
En velden een kleed,
Om heuvlen en dalen
Een bloementapeet.

Geloofd en geprezen
Gedankt en gegroet,
0 Heer, zij Uw Name,
Zoo liefdrijk en goed!

Stein.

P. N. BROUNS,

Aig **. WAiirNg
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EENE HEERLIJKE AANWINST
VOOR ONZE LETTERKUNDE. (1)

EERMALEN werd hier te lande over de eenzijdige

opvatting der critiek geklaagd overdrevene ophemeling of smadelijke verguizing, ziedaar wat de
schrijvers te wachten staat, wanneer zij niet eenvoudig
doodgezwegen worden. Die bewering is maar betrekkelijk
juist, want wij bezitten ook kunstrechters, welke zich boven
kleingeestigheid stellen en onbevangen, vrijmoedig hunne
zienswijze te kennen geven.
Tot deze behoort buiten tegenspraak Mr. L. Willems,
een jong rechtsgeleerde, die de wetboeken eenigen tijd heeft
laten rusten om zijne uitstekende begaafdheden als letterkundige ten toon te spreiden. Dat hij liefst mijn werk over
Prudens Van Duyse (2) daartoe verkozen heeft, strekt mil
tot geene geringe eer, want door zijne meesterhand toegelicht en aanbevolen, zal het zeker tegen vergetelheid behoed
blijven. Met den Romeinschen dichter kan ik nu gerust
zeggen : « Non omnis moriar ». Om die reden zou ik
ondankbaar zijn, indien ik niet openhartig verkondigde dat
wij ons thans op eenen schrijver mogen beroemen, die ook
onze hardnekkigste tegenstrevers eerbied voor onze geestes-

I

Eene aanmerking betreffende partijdigheid in letterkundige critiek, in dit tijdschrift verschenen, heeft mij aangespoord dit opstel den
uitgever aan te bieden, zoo zullen de lezers over die partijdigheid
kunnen oordeelen.
(2) Prudens van Duyse, z/n Leven en zone werken, door J. MrCHEELS, aggregaat Leeraar voor de Germaansche talen, werkend lid
der Koninkli; ke Vlaamsche Academie. Uitgave der K., Academie,
Gent, A. Suffer, 1893. Met portret van den dichter. Prijs, fr. 4,00.
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vruchten zal afdwingen. Zijn opstel in het Nederland sch
Museum (I) is een echt toonbeeld van diep schoonheidsgevoel, van gezonden, schitterenden humor,fijne, soms bijtende
ironie, geestige bemerkingen en vooral van eenen keurigen,
boeienden stip; zijne kennis der Nederlandsche taal houdt
met zijne overige uitstekende geven steeds gelijken tred.
Dat zal de onpartijdige lezer volgaarne met mij getuigen. Vooreerst nochtans een woord tot nadere opheldering
aangaande den oorsprong van dit geniaal geschrift.
Er bestaat te Gent een klein kringetje of bentje, waarvan de leden, wellicht een dozijn, elkander bewierooken en
zich eene soort van alleenheerschappij op het gebied der
fraaie letteren aanrnatigen. Hun tolk is het Volksbelang. In
dat weekblad worden de werken hunner aanhangers, hoe
gebrekkig ook somwijlen ten opzichte van taal en stijl, volmondig geprezen; het zijn alle meesterstukken, — een onder
hen heeft zelfs een gulden boekje geschreven, dus een even
knie van Dante en Thomas a Kempis — terwijl degenen,
die onbewimpeld, vrij en vrank hun gevoelen over personen
en taken te kennen geven, in den ban gedaan worden.
Bij die kunstrechters geldt ten voile het gezegde van Moliere .
Nul n'aura de l'esprit que nous et nos amis. (2)
Op de Koninklijke Vlaamsche Academie hebben de
heeren het vooral gemunt; van hare instelling of streefden
zij er naar die inrichting belachelijk, zelfs hatelijk te maken
en wedijverden met de felste franscheriken om hare nutteloosheid te bewijzen. Al hare uitgaven, dus ook mijn bock,
zijn louter prullen, zonder de minste wetenschappelijke noch
aesthetische waarde.
Doch er was nog meer : ik had namelijk de heeren
bijzonder aanstoot gegeven door aan het voetstuk te tornen, waarop zij eene van die geijkte grootheden, welke ten
onzent alleen aangetroffen worden, verheven hebben; ik was
zelfs zoo vermetel geweest van onderkruiping te durven
gewagen zonder aan het Fransche spreekwoord : c Il ne
faut point parler de corde dans la maison d'un pendu » te
denken. Dat was nu eene onvergeeflijke misdaad, die zij

(I) In de afleveringen 3, 4, 5, 6 van 1893. Het slot is nog niet
verschenen.
(2) Les Femmes Savantes.
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mij zouden betaald zetten. Een onder hen mocht, nu eenige
jaren geleden, in de jonge jaren van prof. J. Stecher wroeten
en lien even zoo beminnelijken als begaafden man, een
sieraad der Luiksche Hoogeschool, in het Nederlandsch Museum,
eenige onhebbelijkheden naar het hoofd gooien ; geen lid
van het bentje kwam daartegen op, het was misschien wel
in hunne oogen eene loffelijke daad. En nochtans heeft die
veelzijdig ontwikkelde leeraar steeds zijne beste krachten
aan het behartigen der Vlaamsche belangen gewijd. Doch
het gold -hier eenen hunner afgoden en ofschoon deze geen
boek over onze letterkunde gelijk dat van prof. Stecher
nagelaten heeft, staat hij niettemin bij hen zoo hoog aangeschreven, dat het Veemgericht vergaderde om den plichtige voorbeeldig te straffen. Het vonnis was streng, maar
nu werd de vraag geopperd : 4: wie zal het ten uitvoer
ieggen? » Dat moest iemand zijn, op wien de veroordeelde
geenen vat zou hebben, want deze kon wel eene scherpe
pen versnijden en op zijne beurt den gevolmachtigde der
rechters eens onder handen nemen. Om die reden viel de
keus op Mr. Leonard Willems ; daar deze noch hoog- noch
laagleeraar in de Nederlandsche taal en letteren is en bij
gevolg die vakken niet behoeft te kennen dat is zelfs
het geval bij weer dan eenen hoog- en laaggeleerde I),
die nochtans daarvoor, ik bedoel de eerste soort, goed
betaald worden — mocht hij op eenige toegevendheid aanspraak maken en onderstellen dat hij ongedeerd zijne gewichtige zending zou kunnen vervullen. Ik zal verder zeggen
waarom die onderstelling niet verwezenlijkt is.
Hij toog dan met geestdrift aan den arbeid, met de
voile bewustheid van zijn overwicht, niet weinig verheugd
,dat hij een recht buitenkansje getroffen had om op het
gebied der critiek zijne sporen te winnen.
Hiermede is nu de lezer in staat gesteld om, na de
volgende bladzijden ingezien te hebben, te kunnen verklaren wie van beiden of de biograaf van den grootsten Vlaamschen dichter of wel de recensent der levensbeschrijving aan
eene miskraam gelaboreerd heeft.

(t) Mocht tegen deze bewering hier of daar verzet aangeteekend
worden, dan zal ik ze door middel van sedrukte stukken bewijzen;
A bon entendeur salut.
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Volgens Mr. L. W. is mijn boek niets, hoegenaamd nietswaard ; geene enkele bladzijde, geen enkele regel, geen enkel
woord voldoet hem. Nu, het is wel meer gebeurd dat zelfs'
meesterwerken, die de geheele beschaafde wereld bewondert en zal blijven bewonderen, hetzij uit nationalen haat,
hetzij uit bedilzucht met eene zwarte kool aangeteekend
werden. Zoo is Goethe's Hermann en Dorothea, een gedicht,
waarover de beroemde W. von Humboldt een zeer schoon
opstel schreef (I) en dat Lamartine vol bewondering deed
uitroepen : « Nous n'avons rien de pareil dans notre langue » (2) volgens Edm. About « Une pastorale emphatique,
un air de flageolet joue sur l'ophiclelde. » (3)
Mijn geachte criticus, die in het Fransch denkt ----_ zijn
— die
proza is daar om het ten overvloede te bewijzen
met Fransch doortrokken is gelijk eene ingemaakte ajuin
met azijn, hadde zich wel het spreekwoord : « Qui veut
trop prouver ne trouve rien » moeten herinneren. Ook de
wensch dat de krill ek meer bewonderend zou zin, door prof.
J. te Winkel op het Congres te Amsterdam geuit en door
den Heer Meerkerk onlangs te Arnhem herhaald (4), zou
hier wel te pas gekomen zijn; Bloch Mr. L. W. ziet uit de
hoogte, waarop hij zich plaatst, op zulke kleinigheden niet neer:
Ziet hier hoe Mr. L. W. de verplichtinzen, welke de
levensbeschrijver des dichters te vervullen had, opsomt.
« Men mag het zich niet ontveinzen (5) : de taak,
welke een schrijver op zich neemt om Van Duyse betate leeren (6) waardeeren, is eene bij uitstek (7) moeielijke
taak -. immers, men moet opkomen tegen uitspraken, die
door slenter of eenig ander (8) oorzaak, van het eene handboek in het andere worden uitgeschreven. (9). Den onbevooroordeelden lezer diende men te overtuigen dat over Van
Duyse tot hiertoe in den regel slecht werd geoordeeld. Men

(I) Aesthetische Versuche.
(2) Cours farnilier de litte'rature, 3811e Entretien.
(3) Les Mariages de Paris.
(4) De Nederlandsche Spectator 26 Augustus 1893.
(5) Eene Fransche ajuin : it ne faut pas se le dissimulery
(6) Moet zijn doen.
(7) Plat Vlaamsch voor uitnemendheid.
(8) S. stoort zich blijkbaar aan de taalregels niet.
(9) Overgeschreven.

VOOR ONZE LETTERKUNDE.

421

Mende ons in de eerste plaats uit te leggen, hoe het kwam
.dat Van Duyse door sommigen werd onderschat (I) ; men
diende aan te toonen welke de zwakke zijden van zijn
talent waren — want volstrekte volmaaktheid is bij het
ondermaansche niet te zoeken (2) — zich afvragen of die
,tekortkomingen niet al te breed waren uitgemeten — en ten
slotte, wijzen op de voorname plaats, welke aan Van Duyse
in onze letterkundige geschiedenis toekomt (3).
« ceder volzin, ieder oordeelsuiting diende nauwkeurig
gewikt en gewogen te worden. 1k zou met gaarne willen
beweren dat de Heer J. Micheels tegen die taak niet was
opgewassen (a), maar wat ik in de volgende blad4den zal
aantoonen, is dat hij met overhaasting heeft gewerkt en
dat zijn geschrift op alle bladziden blijken van overijling
levert (5).
« De personaliteit van Pr. Van Duyse zelven boezemt
mij te veel eerbied in (6), om met deze korte uitspraak
iemand of te schepen, die een boekdeel van 35o bladzijden
over hem heeft geschreven, thans vootal op dit oogenblik (7).
« Daarenboven, er heerschen in ons klein vaderlandje
zekere kwade practijken, namelijk, dat wanneer een werk
wordt afgekeurd of geloofd (8), men den verslaggever verdenkt als ware zijne uitspraak door andere redenen ingegeven dan door waarheidszin.
« Deze twee overwegingen (9) hebben mij doen besluiten

(I) Waar mag S. dat beestje gehaald hebben? Aanbevolen aan
de Redactie van het Woordenboek.

(2) Vinden is hier het echte woord.

(3) Mij dunkt dat ik dat juist gedaan heb, gelijk onpartijdige
heoordeelers hetzij in brieven, hetzij in gedrukte opstellen het gezegd
hebben. Mr. L. W. weet dat veel beter.
(4) lemand is voor eene taak berekend en niet daartegen opge-

wassen.

(5) De slachter levert vleesch, de bakker levert brood; bliken
worden vertoond.
(6) Men zou het waarachtig niet zeggen, want terwip Mr. L. W.
dapper op mijnen rug hamerde, heeft Pr. V. D. ook menigen veeg
uit de pan gekregen, dat ziet men zonder tusschen de regels te
moeten lezen.
(7) Welke schoone, sierlijke taal
(8) Bijna uitsluitend is de taal der Kerk in gebruik; wij zeggen
van geschriften dat zij seprezen worden.
(9) Het juiste woord is beweegredenen.
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mijn bovengemelde (I) uitspraak uilvoerig (2) toe te lichten
en dat derwijze om aan wie het ook zij eens en voor
allemaal (3) den lust te ontnemen in beroep te gaan. »
Bravo ! Bravissimo ! Dat beet nu eens van leer trekken,
Zoo spreekt een Cromwell, zoo spreekt een Napoleon I.
Met voile recht mag de geniale schrijver de verzen van
Corneille
« Mes pareils a deux fois ne se font point connaitre,
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maitre (4) ».
op zich toe passen.
Zou nu een kniezer hiertegen willen inbrengen dat
Mr. L. W., hoe uitstekend onderlegd ook in menig ander
opzicht, aan jeugdigen overmoed mank gaat, wanneer hij
tegenover iemand, die in het beoefenen der Nederlandsche
taal en letteren vergrijsd is, eenen zoo trotschen, zoo hoog
opgeschroefden toon aanslaat, dan kan hij met denzelfden
oudvader antwoorden :
c Aux Ames bien pees,
La valeur n'attend point le nombre des annees, )0
Het stelsel van Mr. L. W. is spiksplinternieuw : het
gelijkt veel op zekere door de dagbladen aangeprezen
methoden, met welke men op een paar weken eene vreemde
taal kan aanleeren. Uitgaande van het standpunt dat mijn
boek eene soort van wangedrocht is, draaft de geniale
kunstrechter, om dat te bewijzen, door dik en dun hem,
springt van den hak op den ' tak, vervalt meermalen in
herhalingen, spreekt zich zelven hier en daar tegen en
bekreunt er zich niet om of zijne aantijgingen den toets
van het gezond verstand kunnen doorstaan; zijne bewijsgronden hangen in elkaar als droog zand, hij ligt blijkbaar
met de redeneerkunde overhoop.

(I) Moet zijn bovenvermelde.
(2) Uitspraak, uitvoerig niet zeer welluidend bij iemand die
muziek kent.
(3) Nog een ajuintje : une fois pour toutes. In goed Nederlandsch : eens en voor goed.
(4) Le Cid.
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Het valt buiten mijn bestek Mr. L. W. voet voor voet
te volgen; dat zou mij te veel kostbaren tijd rooven en
misschien den lezer vervelen, want ook de lekkerste spijzen
en dranken, overdadig verorberd, brengen onpasselijkheid
voort; daarom zal ik maar enkele bloempjes nit lien geurigen lusthof plukken.
Vooreerst dan — bl. 132 — het verwijt dat de kinderjaren des dichters tot zeventien, zegge zeventien blad
zijden, uitgerekt worden. Jaren, die uitgerekt worden, dat
is iets heel aardigs; een gewoon schrijver zou zeggen :
het° verhaal der kinderjaren wordt uitgerekt; doch Mr. L. W.
stapt over zulke kleinigheden heen : de minimis non curat
praetor, zeiden de Romeinen.
Welnu, juist dat gedeelte van ,mijn boek heeft bijzonder bevallen; verscheidene personen te Dendermonde en
elders, die Pr. V. D. van nabij gekend hadden, hebben mij
daarover hunne tevredenheid niet onthouden. Inderdaad,
wie is bij het lezen der werken van beroemde mannen
niet nieuwsgierig naar bijzonderheden omtrent hunnen eersten
leeftijd, omdat daaruit zeer dikwijls hunne inborst, de
richting van hunnen geest, hunne handelwijze in de samenleving grootendeels kunnen verklaard worden? Welken dank
zijn wij niet verschuldigd aan J. J. Rousseau (I), Chateaubriand (2), Lamartine (3), Renan (4), Goethe (5), Alfieri (6),
die zelven hunne lotgevallen te boek gesteld en aan de
zonnige dagen der kindsheid eene aanzienlijke plaats ingeruimd hebben. Hetzelfde deden de levensbeschrijveis van
Victor Hugo (7), Lord Byron (8), Macaulay (p), Schiller (io),
(i) Les Confessions.
(2) Me'moires d'Outre-Tombe.
(3) Les Confidences.
(4) Souvenirs d'Enfance et de /eunesse.
(51 Aus meinem Leben. Dzchtung and Wahrheit.
(6) Vita di Vittorio Alfieri scrztta da esso.
(7) Victor Hugo juge par un te'moin de sa vie.
(8) THOMAS MOORE. Life of Lord Byron. KARL ELZE. Lord
Byron.
,
Lord Byron jug e' par un des te'nzoins de sa vie. Chap. V. Son
enfance et son adolescence. Een fraai boek, dat aan de Markiezin de
Boissy, als gravin Guiccioli eens de beminde des dichters in Italie,
toegeschreven wordt.
(9) The life and letters of Lord Macaulay by his nephew G.
0. Trevelgan. M. P.
(m) Palleske, Viehoff, thintzer en anderen.
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Bilderdijk (I), Tollens (2) en anderen; alleen een droogstoppel, een muggezifter kan . in dergelijke mededeelingen
stof tot ergernis ontdekken.
Op bl. 138 zegt S.: « In de eerste , bladzijden van het
boek van den heer Micheels treffen wij menige bijzonderheden over de jeugd van Prudens en zijne eerste dichtproeven
aan ». Dus eene andere zienswijze dan op bl. 132, eene in
het oog loopende tegenstrijdigheid.
En zoo iemand beschuldigt mij van slordigheid! Bladz.
132 staat : (< Indien S. niet overhaastig had gewerkt, zou hij
zeker bespeurd hebben dat de 8 bladzijden groot in (3) 8°
aan de dorre (4) ontleding van het gedicht de Vlaamsche
zangberg in 't jaar 3 o gewijd, aldaar niet op hunne plaats
n waren (5), maar veeleer in het tweede gedeelte te pas
kwamen. » Maar heb ik dan bl. 37 niet duidelijk gezegd
waarom die ontleding daar geplaatst is ? Ware Mr L. W. met
eenige der hooger vermelde werken of andere van die soort
bekend, dan zou hij weten dat de eigenlijke levensbeschrijving
meermalen, zelfs te dikwijls, door ontledingen en besprekingen
van geschriften afgebroken wordt.
Een paar regels verder zegt S. : « Van bl. 68 tot 8o
vmden wij eene heele geschiedenis van het Zangverbond (6),
eene instelling die tot niets heeft gediend en zeker in het
werk zulk eene plaats niet mocht (7) beslaan ».
Mij dunkt dat ik niet verborgen heb om welke reden
de toenadering tot de Duitschers zoo spoedig ophield. Dat
het verbond geen goed gesticht heeft, is het persoonfijk
gevoelen van M r L. W. die wel met een tintje Germanophobie
bestreken schijnt. Tijdgenooten denken er geheel anders
over; hij zelf overigens komt later — bl. 149 — tot billijker
inzichten en geeft in het kort, zonder verdere aanmerkingen,

(r) Da Costa en onlangs D r Kollewijn.
(2) SCHOTEL :

Tollens en zijn tijcl.

(3) In goed Nederlandsch wordt dat in niet gebruikt, dat is Fransch.
(4) Dorre, — ik cursiveer — een bewijs \ te meer van zijnen diepen
eerbied voor Pr. V. D., want gelijk bl. 29 gedrukt staat, heb ik de
aanteekeningen des dichters Willa onveranderd overgeschreven.
(5) Z/n, p aar het Nederlandsch taaleigen.
(6) Het heette : Duitsch-Vlaamsch Zangverbond. Mr L. W. die
mi.) een paar drukfouten als zware misdrijven aantekent, ziet den splinter
in eens anders oog, doch niet den balk in het zijne.
(7) itioest, niet -waar ?
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dat gedeelte van mijn boek weer. Nog een voorbeeld van
tegenspraak met zich zelven.
Voorts luidt het : « bl. 91 — zijn dood. Men ziet welke
plaats er dan over blijft voor de eigenlijkelevensbeschrijving van den dichter D.
« 1k stond op het punt te vergeten dat de H r Micheels
na bl. 91 nog 20 bladzijden heeft gevuld met brokken van
redevoeringen op het graf van Van Duyse uitgesproken,
,rouwbrieven, inschrijvingslijsten enz... »
Wat moet dat beteekenen ? Heb ik eenig noemenswaard
voorval in het levee des dichters ter zijne gelaten? Dat ik
zijn overlijden, zijne plechtige teraardebestelling en het huldebetoon, dat zijner nagedachtenis bewezen werd, breedvoerig behandeld heb, strookte, dunkt mij, volkomen met
mijn onderwerp en heeft de goedkeuring van velen, niet
het minst van zijne bloedverwanten, weggedragen. En
waarom zou ik de Iiikreden, rouwbrieven, inschrijvingslijsten
weggelaten hebben? Zijn dat geene afdoende bewijzen van
kle hoogachting, welke de dichter, de redenaar, de mensch
,aan mannen van verschillenden stand, van 'verschillende
.denkwijze, ook in het buitenland, inboezemde? Of denkt Mr
L. W. misschien dat ik Pr. V. D. onder die celebriteiten
irangschik, die gelijk Mirabeau eens zeide « Ne furent grands
que dans leur oraison ftmebre »?
Een weinig verder staat : « Vooreerst waren wij berechtigd geweest (I) in het bock van den heer Micheels, bijzonderheden te zoeken (2), aangaande het ontstaan van de
voornaamste werken van Van Duyse.... Verder in de levensbeschrijving of in het Tie gedeelte, had men ons een
overzicht van 's dichters wijze van werken wel kunnen
voorstellen » (3).
Die inlichtingen zijn verstiekt, telkens wanneer ik in
staat was dat te doen, zoo b. v. met Godfried, den SpellingsDorlog en _Natalia. Begrijp ik mijnen geachten recensent
goed, dan hadde ik moeten vertellen hoe Pr. V. D. bij het
dichten te werk ging. Schreef hij op groote of op kleine
...................

(i) Berechtze is geen Nederlandsch, wel gerechtigd, maar dat
heeft eenen anderen zin ; geweest is te veel.
(2) Men zoekt naar iets. O,nzien is beter.
(3) Een overzicht voorstellen is niet juist. Mededeelen, voorleggen,
ha echte woord ontbreekt niet.
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vellen papier ? Bediende hij zich van natuurlijke of wel vanstalen pennen ? Rookte hij eene pijp of wel verkoos hij
eerie cigaar ? Sprak hij ook de snuifdoos aan ? Verkwikte en
versterkte hij zich met eenen kop koffie of gaf hij de voorkeur aan een glas bier of wijn? Zeer belangrijk zou dat
inderdaad zijn, maar tot zulke droogzakkerijen heb ik mij
niet laten verlokken.
Een groot misdrijf heb ik ook begaan met niet te
vermelden c dat een prospectus van het gedicht Jacob van
Artevelde (verschenen in 1859) reeds in Juli 1845 werdrondgestrooid. Het plan van het werk was dus klaar, al wie
naar eene overeenkomst mocht zoeken tusschen den roman
van Conscience, Jacob Van Artevelde en het epos van Van
Duyse zou teleurgesteld zijn : Conscience's werk verscheen
slechts (I) in 1849 ».
Jets onvergeeflijks inderdaad ! Maar — hiermee heb ik
misschien ongelijk gehad — ik heb dat prachtig kunstwerk,
met de pen in de hand, gelezen en herlezen, ontleed en
bewonderd, zonder in de verste verte het bestaan van dien
prospectus te vermoeden, zonder evenmin op het boek vanConscience te wijzen, dat hoe verdienstelijk ook, niet in
aanmerking kon komen, omdat hier van onderlmge vergelij king
geene spraak kan zijn. Mr L. W. hadde beter gedaan met
mijne aandacht op eene leemte, die ik zelf, doch te laat voor
den druk, in mijn boek opgemerkt heb, te vestigen, ni. op
het aantal plaatsen in den Jacob Van Artevelde, waaruit de
beeldende kunsten nut kunnen trekken. Die leemte heb ik
in mijne voordracht, den 27 Augustus 1893 op het stadhuis
te Dendermonde gehouden, aangevuld en bij die gelegenheid
het schitterend genie, wrens keurige bij dragen het Volksbelang
tot het best geschreven weekblad der zeventien Nederlanden
gemaakt hebben, een pluimpje op zijnen hoed gestoken,
waarmee hij stilletjes afgedropen is. Het heeft mij diep
gespeten dat ik dien dag de toetakeling van mijn boek doorMr L. W. nog niet kende, want dan zou ik hem geen
pluimpje, maar eene pluim gelijk die van eenen tamboermajoor der garde civique opgezet hebben. Toch heeft hij
daar kunnen zien hoe,' bejialve andere aanzienlijkepersonen,

0( Moet zijn eerst.
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een Minister des Konings en de Gouverneur der provincie
mij hunne hooge tevredenheid niet onthielden, terwij1 hij,
Mr L. W., van eenen zoon van Dendermonde, eenen
vurigen vereerder van den beroemden stadgenoot, geheel
iets antlers dan eene lofspraak te hooren kreeg.
Het verwijt bl. 134 — dat ik de verdiensten van
den improvisator niet genoeg heb doen uitkomen, zal later
wederlegd worden; ter loops moet ik mijnen beminnelijken
recensent, die mij tot de voeten uitgekleed heeft, eventjes
doen inzien dat de leus (I) van Zeeland niet luctor sed
emergo (ik strijd, doch drijf boven) maar luctor et emergo
(ik worstel en duik op) is.
Door zijnen ijver in het volbrengen zijner eervolle taak
verblind, heeft Mr. L. W. mij aangewreven dat ik niet heb
doen uitkomen < hoe de studie van Bilderdijk, Helmers,
Rhynvis-Feith, Feitama, enz. diepe sporen heeft gelaten in
heel het werk (2) van Van Duyse, hoe enkele van zijne
verzen zekere overeenkomst vertoonen met die der NoordNederlanders. » Heeft hij dan niet oplettend gelezen ? Men
zou het moeten denken, want Helmers wordt onder anderen
bl. 19, 36, Bilderdijk bl. 35, 36, 163, 167 en Feith bl. 171
en elders aangehaald als hebbende hem meer of min tot
toonbeelden gediend. Wat komt Feitama, die hoofdzakelijk
vertalingen van Fransche schrijvers gemaakt heeft, hier doen?
Voorts luidt het op bl. 135 : « S. mocht ook niet nalaten
te spreken over de menigvuldige blijken van klassieke opvoeding, die zich bij Van Duyse voordoen vooral daar
dit destijds bij andere Vlaamsche dichters zelden voorkwam.
Als b. v. de aanhef van zijn bovengenoemden Zangberg,
reeds in het jaar 1829 geschreven :
Hoelang, o iijmlaars gild, zult ge ons geduld misbruiken ? »
Blijkbaar, een herinnering uit den aanhef van Ciceio's
eerste rede tegen Catilina
« Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra » (3)

(1) Moet zijn het denies, omdat een wapen bedoeld wordt.
(2) Nog een ajuintje. Euvre wordt in dien zin in het Fransch
in het enkelvoud gebruikt, in het Nederlandsch moet het meervoud
staan. Die geheele volzin is louter Fransch, bastaard-Nederlandsch,
(3) Nog een bewijs voor den splinter en den balk; in de uitgaven
van Cicero staat : Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
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Wees gerust, mijn beste, dien uitval van Cicero kende
ik reeds toen uw vader misschien nog niet naar school ging;
gij halt dit staaltje van neuswijsheid voor u kunnen houden;
kijk maar eens in mijn boek en gij zult zien dat ik op
bl. 26 Horatius, op bl. 26, 133, 134 Virgilius, op bl. 15o
Herodotus, op bl. 182 Demosthenes, op bl. 238 Homerus
vermeld heb.
gaat de begaafde schrijver voort —
Wat erger is »
c< het boek is vol onnauwkeurigheden en dwalingen ! Een
enkel voorbeeld om dit te bewijzen. Op bl. 59 en volg.
spreekt S. van de verhouding tusschen Van Duyse en de
Taal is gansch het yolk. « Op het dwaalspoor gebracht door
E. ' Degerickx (Schets eener geschiedenis van « de Taal is gansch
het yolk »), vertelt ons de p eer Micheels dat Van Duyse deel
heeft genomen aan de stichting van deze maatschappij en
dat hare spreuk (I) ontleend is aan een gedicht van hem
in 1834 verschenen. »
Eilieve, waarom zou ik de echtheid van het verhaal
door E. Degerickx gesteld, in twijfel getrokken hebben ? Op
welke bewijzen steunt Mr. L. W. om hem te logenstraffen ?
Waarom zou Pr. V. D. niet met J. F. Willems aan het
stichten der maatschappij deel genomen hebben ? Belden
ve:bleven toch niet ver van Gent ; thans heeft die vereeniging leden in Duitschland, in Engeland, een zelf bevindt
zich in Siam. Ik vraag in gemoede : is zulke haarkloverij
critiek? Ook wegens eene drukfout in de kenspreuk, welke
ik aan Buffon zou toegeschreven hebben, wil de spotzieke
recensent een loopje met mij nemen. Dat geeft een denkbeeld van den ernst en de welwillendheid, waarmede Mr, L. W.
zijne taak opgevat heeft.
Van hetzelfde gewicht is de aanmerking op bl. 139, nl.
dat « over 's dichters verblijf te Laeken in mijn boek niets
te lezen staat »,
Mr. L. W. zegt is, loch verkeerd. Hier heeft hij wederom
bl. 23 overgeslagen; wellicht verlangde hij meer : ik hadde
2eker moeten nasporen of de dichter, gelijk vele Brusselaars van den ouden stijl, zijnen staminet regelmatig bezocht,
of hij zich aan faro dan wel aan lambiek te goed deed en

(1) Irenspreuk, a. u. b.
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hoeveel pinten daags hij ledigde; of hij met de kaart speelde
of ook wel eens dobbelde, want zoo iets moet stellig op
zijne geestesontwikkeling eenen heilzamen invloed gehad
hebben.
Op bl. 142 legt Mr. L. W. mij ten laste dat ik een briefje
van Ledeganck aan Pr. V. D. gedagteekend den 23n Juni 1828,
na ontleding van het gedicht de Wanorde enz. geplaatst en
daarbij niet vermeld heb dat de aanstaande zanger der
Dn. e Zustersteden hetzelfde jaar met Pr. V. D. in eenen wedstrijd meegedaan en den tweeden prijs behaald had en,
voegt hij er in eene nota bij : « De hr. M. had het moeten
kennen, aangezien ik het reeds vermeld heb in het artikel
over Ledeganck in de Biographie Nationale. »
Wat doet dat ter zake? Ik had het leven van Pr. V. D.
en niet dat van Ledeganck te beschrijven. En daarbij, wie
leest hier die Biographie Nationale? Een goed dozijn hoogstens. Het is waarachtig betreurenswaard dat ik het opstel
van Mr. L. W. niet kende, toen ik mijn boek schreef, want
de aesthetische bemerkingen van zulk eenen kunstrechter
moeten van zelf doorloopende opflikkeringen van een uitste..
kend vernuft zijn.
In eene nota op bi. 145 vraagt S. : « Is V. D. ooit

student in de philosophie te Gent geweest ? Ik twijfel er' erg
aan. Het is jammer dat de hr. Micheels den tijd niet heeft
gehad ons hieromtrent in te lichten. »
Waartoe zou dat gediend hebben ? 1k heb gansch eenvoudig de woorden des dichters afgeschreven zonder er mij
verder om te bekommeren. Waarschijnlijk moesten onder
het Nederlandsch bestuur gelijk heden nog, de aanstaande
studenten in de rechtsgeleerdheid eerst een jaar of twee de
leergangen der faculteit van wijsbegeerte en letteren volgen
en daarin een examen afleggen. Eerie vitterij te meer bij
den nauwgezetten criticus.
Van meer belang zijn de aanmerkingen van Mr. ,L. W.
op hetgeen ik aangaande de verhouding des dichters tot de
Orangisten neergeschreven heb. Doch hier heeft hij weer
ofwel niet oplettend gelezen ofwel opzettelijk mijne woorden
verdraaid. Immers hij verwijt mij dat ik de Orangisten als
martelaars heb voorgesteld. Welnu, ik vraag ..hem, waar hij
dat in mijn boek gezien heeft. Ten einde den lezer in
staat te stellen over de waarheidsliefde van Mr. L. W. te
oordeelen, schrf ik de plaats af.
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« Die liefde, nl. voor het oude Nederland, was door
de scheuring eerder versterkt dan verkoeld, loch hij had
eenen onoverwinnelijken afkeer van politiek geknoei : met
de Orangisten wilde hij volstrekt niet heulen; hij kende
die mannen en wist zeer goed dat zij zich, behalve enkele
loffelijke uitzonderingen, minder om het Vlaamsche yolk,
wiens taal de rneeste niet liefhadden, dan om hunne eigene
geldelijke belangen bekommerden. » Is dat nu duidelijk of
niet? Naar zijn dan de martelaars ? In de verbeelding van
den recensent, niet in den tekst. Is het waar of niet dat
verre weg de meeste Gentsche Orangisten voor de Nederlandsche taal maar weinig of niets overhadden ? Is de Messager
de Gana', hun tolk tot in het begin der jaren vijftig, niet
daar om dat te staven? Dat zij den val der Nederlandsche
regeering enkel om hunne geldelke belangen betreurden, is
insgelijks aan geenen twijfel onderhevig. Nu, dat was gansch
natuurlijk en kan hun niet als een verwijt aangerekend
worden; de meeste waren fabrikanten, voor wie de inkrimping der grenzen, de verwijdering uit de Nederlandsche
kolonien aanzienlijke verliezen moesten te weeg brengen.
Dit alleen en niets anders heb ik willen zeggen; aan martelaars en martelaarschap heb ik niet gedacht.
Thans ben ik tot de hoofdzaak gekomen, nl. het hoogleeraarschap in de Nederlandsche taaL en letterkunde, het
ideaal van onzen dichter.
Dit gedeelte van mijn bock en niets anders heeft,
gelijk hooger aangeteekend staat, bij een paar leden van
het bentje eene hevige trilling der zenuwen veroorzaakt,
hen in het harnas gejdagd en Mr. L. W. als hunnen voorvechter doen optreden.
Doch daaraan zou ik mij niet gestoord hebben, want alwie
jets laat drukken, moet, vooral wanneer hij al te behendige
streken aan het licht durft brengen, tegenspraak te gemoet
zien en voor geen gekwaak van kikvorschen bevreesd zijn.
Maar Mr. L. W. heeft mij bl. 154, weer of min rechtstreeks,
want hij zegt het mij niet ronduit in het gezicht, van
oneerlikheid beschuldigd, omdat ik vooruitgezet heb dat Pr.
Van Duyse Jacob Heremans voor eenen onderkruiper
hield (I), hetgeen ik uit den eigen mond van de eerbied-

(I) Op deze aangelegenheid heb ik in een opstel over Conscience's
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-waardige levensgezellin des dichters, die bij het uitspreken
-van lien naam haar misnoegen niet verbofg, vernomen had.
Dezelfde beschuldiging werd in het Volksbelang van den
then September 1893 tegen mij uitgebracht. Wel nu, ik daag
en Mr. L. W. en zijnen zich schuil houdenden bondgenoot
in dat weekblad dringend uit om uit mijne lange loopbaan
eene enkele, zegge eene enkele oneerlijke daad op te halen.
Integendeel, meer dan eens werd mij door vrienden onder
het oog gebracht dat ik te kiesch handelde en mij door
sluwe intriganten, met welke ik het toch wel kon opnemen,
het gras voor de voeten liet wegmaaien. Des noods zou-ik
het getuigenis kunnen inroepen van een paar brave menschen, die weten dat ik indertijd tot tweemaal voor eene
mij aangeboden betrekking bedankt heb, omdat degenen,
die ze bekleedden, door mijn toedoen zware verliezen zouden
ondergaan hebben. Doch genoeg daarvan. Ik vraag den
lezer verschooning voor die geheel persoonlijke mededeeling;
-hij zal het mij niet ten kwade duiden dat ik dergelijke
aantijgingen niet onbeantwoord heb gelaten.
Blijkbaar denkt Mr. L. W. over eerlijkheid geheel anders
,dan gewone stervelingen. Vat ik goed zijne redeneering, dan is
diegene een eerlijk man, — honest ]ago bij Shakespeare — welke
wetens en willens met behendige kunstgrepen eenen mededinger
naar dezelfde betrekking schaak mat zet en hij, die dergelijke
praktijken aan den dag brengt, een schobbejak, een verworpeling. De verkeerde wereld, niet waar? Leuk weg zegt
Mr. L. W. op bl. 152 : c Wij vernemen uit het boek van
den heer Micheels dat Pr. Van Duyse ook naar die plaats
gedongen heeft. Het spreekt van zelf, dat, zijne dichtwerken

levensbeschrijving, door Pol. De Mont, in de Dicht- en Kunsthalle,
7d° jaargang, bl. 358, gezinspeeld. Daar staat onder anderen : « Bij
het lezen Bier woorden » — nl. dat op aandringen van Conscience,
aan wien de betrekking van hoogleeraar aangeboden was, zijnen vriend (?)
J . Pr. J. Heremans de bewuste waardigheid vereerd werd — « zal
menige onder de oudere flaminganten eenigszins verbaasd opgekeken
hebben. De waarheid is dat Conscience niet zoo goedschiks van die
betrekking heeft afgzien en dat er toen wel zoo iets, hetgeen de Engelschman foul play noemt, tegen den braven man bedreven is. Dit is mij
door zeer geloofwaardige personen, onder welke 66n ten minste het
uit den mond van Conscience vernomen had, indertijd verzekerd
geworden. kl Wel nu, die 66n was niemand anders dan Jan Van
Beers.
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daargelaten, al de wetenschappelijke verhandelingen in het
Belgisch Museum en in andere tijdschriften, de opzoekingen
in het Gentsche stadsarchief, de bekroonde verhandeling
over den Nederlandschen versbouw, Van Duyse aanduidden
als een ernstige en degelijke candidaat? Hieruit bhjkt datnaar de - zienswijze van Mr. L. W. niet de gedichten van
Pr. V. D. maar wel andere werken, vooral zijne opzoekingen
in het stedelijk archief, zijne aanspraak op eenen leeraars-stoel konden wettigen. D us zijne buitengewone welsprekendheidi
zijne uitgebreide kennis der Nederlandsche taal, zijn zoo'
hoog ontwikkeld gevoel voor het schoone, zijn aangeboren
kunstsmaak, dat alles kon tegen een aantal geenszins aantrekkelijke, heden behalve zijn degehjk boek over den Nederlancischen versbouw geheel vergeten opstellen, niet opwegeni.
Volgens het stelsel van Mr. L. W. zou b. v. bij het
benoemen van eenen hoogleeraar in de Grieksche letteren
de regeering de voorkeur moeten geven aan iemand, die
zich in vindingrijkheid zou uitputten om te bewijzen dat
Homerus nooit bestaan heeft en dat b. v. het afscheid van,
Jector en Andromache, het tweegevecht van Achilles met
Hector, het smeeken van Priamus tot Achilles om het ver
minkte lijk van zijnen noon te molten naar huis meevoeren,maar oudewijvenpraat zijn. Stellig eene kostelijke vracht koreni
op den molen van de vijanden der dude talen en letteren,

(Word/ vervolgd.)

J. MICHEELS.

EZIEZEZEZZIEZ
KERSELA AR.
(Een reisindruk.)
Voor C. VAN CAENEGHEM.

LS dolende pelgrims in schimachtige gedaanten gleden
de wolken voor den manesikkel, die aan 't verbleeken
was door den glans van de blauwende hemelvout.
De vogelen stamelden reeds hunne morgenbede en
dronken den dauw, die aan sneeuwachtige doornhagen hingte biggelen.
Een Witte smoor hing, als een tullen kieed, boven de
Scheldevallei en sluierde 't lief Oudenaarde en de pertige
dorpkens langs de rivier.
Uit alle hoeken van Zuid-Vlaanderen, uit de blauwe
bergstreek van Ronse, zoowel als uit het geelgroene Leiedal,
kwamen ontelbare bedevaartgangers in dichte drommen Maria,
de Meimaagd, begroeten, in Naar heiligdom, dat boven den
berg als een toevluchtsoord voor de drenkelingen der wereldzee
schijnt.
Gonzend stegen de gebeden uit den menschenzwerm,
zacht was het prevelen van den mystieken rozenkrans en
alle verzuchtingen versrnolten in het ruischen van den wind
en vlogen op zijne vlerken hooger dan de drijvende wolken,
hooger dan de onzichtbaar wordende sterren.
Op den Keiselaarberg fezelden de populieren treurig
hunne nachtvisioenen en lieten, bij de kleinste siddering,
hunne tranen op de afgematte pelgrims nedervallen.
't Was nog half duister.
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Binnen de kapel dansten de tongen der vlarnmende
keersen op de altaren en aan den ingang spetterden en
knetterden de eenvoudige lichtjes door godvruchtige yolkshanden ontstoken.
Eensklaps borst het orgel in jubeltonen los en overstemde de geruchtmakende menigte.
Overweldigend klonk nu het Magnificat.
Grootsch, machtig, statig weergalmen de gewijde gezangen onder de stoute beuken eener kathedraal om dan lang-zaam, nauw hoorbaar weg te smolten met den wierookgeur,
in de halfdonkere zijkapellen. 't Is een gerucht dat aan het
sleeren eener engelenveder wonderwel moet gelijken.
Aandoenlijker echter galmt het illagnificat onder de
bogen der Kerselaarskapel, wanneer het zonnestraaltje helmlijk 't Mariabeeld begroet en bedeesd de vensterramen komt
tinter, maar vroo en welgezifid als de ontwakende natuur.
Indrukwekkender is het schouwspel van die opeengepakte
vrome landslieden, bruin geblakerd, gekromd voor de jaren,
maar 't geloof bezittende in alle eenvoudigheid des harten,
in alle reinheid des gemoeds.
Ziet ze toch bidden ! bidden met het oog strak naar
het wonderbeeld gericht, soms wijd opengesperd, in verrukking verzonken

Nu wipten de zonneborstels over straat en veld, over
boom en rood pannendak. De aarde scheen roodgetint, de
gewassen blonken van geelheid en hunne kruinen smolten
in het goud der zonnestralen. De zilverachtige berken vonkten
als de schubben van zeevisschen, terwiji ze daar stonden te
trillen van levenslust.
Leven was 't alom. Duisternis en witte smoor waren
verdwenen als een dreom. Op dien blijden Meidag verkondigde de gansche schepping den lof der H. Maagd, die eens
een bloeienden kerselaar voor troon had verkoren, zoo de
godvruchtige legende 'cert.
Nog altijd werd de berg beklommen door nieuwe badevaafders. Ze schonken eene kleine aalmoes aan de ongelukkige blinden en kreupelen die voor de spitse ingangdeur
der kapel hunne gebeden zaten te neuzelen.
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Door het zonnelicht verhelderd, loech de landstreek hun
tegen.
Aan den voet van den berg ontwiek het vergrijsd stedeken; in de weiden slingerde de rivier, die als smeltend
zilver scheen, tusschen bronsgroene boorden; Eine, NederEename, in de boomen verscholen, het oude Eename en
't witte Heurne monkelden naar de Schelde.
In het zuid-oosten glansden weer uitgestrekte meerschen
Ran den voet van heuvelen met donke y sparrengroen begroeid
en het oog rustte met welgevallen op den ronden berg van
'Tieghem, die het heiligdom van St. Arnold verbergt en op
de helderblanke hoeven in frissche dalen verscholen.
En de nachtegaal zong, zong terwijl menschenstemmen
lofliecieren ter eere van Maria aanhieven.
Een engel met breede scherpe vleugels daalde over het
'landschap neder en strooide kalmte en vrede in het harte.
Alles scheen nu lachend, alles scheen nu rein als het onbe-vlekte blauw maagdenkleed, dat God voor de Moeder zijns
Zoons geweven heeft, en 's nachts met flonkerende diamanten bezaait .....

In Meimand '94.

LEONCE DU CATILLON.
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DAVIDSFONDS.
Den 17 Mei algemeene vergadering in de Halle der Hoogeschoor,`,
te Leuven, onder het voorzitterschap van boegleeraar Willems. Afgevaardigden van alle streken des Vlaamschen lands woonden de zitting bij;
De heer de Potter leest een merkwaardig en uitgebreid verslag
over de werkzaamheden van het verloopen jaar, waarin hij op den
vooruitgang van de vereeniging wijst, op de feesten Welke het Hoofdbestuur inricht of bijtreedt (Herdenken Willems te Boekhout, oprichten
des standbeelds van Prudens van Duyse te Dendermonde, bereiding van
het eeuwfeest van den Boerenkrijg, Monument op den Groeningekouter
te Kortrijk, Standbeelden van Professor David te Lier en Ledeganck te
Eekloo enz. enz.), ook op de verbeteringen, waarvoor onze werkingen
vatbaar zijn. Hij sluit zijne lezing met eene warme hulde aan den
geachten algemeenen Voorzitter, aan wiens wijs beleid, krachtdadigheid
en ijver wij den bloeienden toestand van het Davids-Fonds grooten-'
deels te danken hebben. Dat iedereen daarmede ten voile instemde bewezen genoegzaam de luidruchtige toejuichingen, waarmedede heer Willems
begroet we'd.
De rekeningen over 1893 en het budget over 1894, in bespreking
gelegd, werden met eenparigheid van stemmen aangenomen. De inkom
sten van verleden jaar beliepen tot fr. 25182,53, en de tutgaven fr. 18805,o9;
de begrooting van het loopende jaar klimt tot Ir. 25000,00.
Op voorstel der afdeeling Boom werd de wensch gestemd dat
gedurende den tijd der tentoonstelling een Vlaamsch katholiek congress
to Antwerpen zou gehouden worden; immers, bijeenkomsten van
allerhanden aard zullen er plaats hebben, het ware te betreuren dat onze
heilige Vlaamsche zaak alleen uitzondering moest maken. Er zal aan
den Katholieken Landsbond gevraagd worden om de beslissing, in den
zitdag verleden jaar te Brugge gestemd, en waarbij er in 1894 eene
nieuwe vergadeting zou gehouden worden, ten uitvoer te brengen.
De muziekuitgaven gaven ook aanleiding tot eene lange bespreking;
nuttige wenken werden gegeven en men vernam met genoegen dat
de muziekcommissie besloten heeft eenen bundel liederen uit te geven
op oude Duitsche en andere muziek. Ter loops vernamen wig ook dat
er volgens de Vlaamsche Bibliograph12, sedert 1830, bier reeds 1800
Vlaamsche zangstukken (voor eene stern) uitgegeven zijn.
Menige andere punten werden ook nog besproken, onder andere'
het uitgeven van een Orgaan voor het Davids-Fonds en het in aanbesteding leggen zijner drukwerken : op de redens door den voor-
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zitter gegeven en die bewezen dat zulks niet wel wenschelijk was,
werden de beide voorstellen verworpen. Een Orgaan vraagt eene
bestendige Redactie, zou veel geldelijke opofferingen vergen, welke
ontegensprekelijk niet zouden vergoed worden door eene ware belang'stelling en door een capitaal nut voor onze mstelling. Vat het tweede
'punt betreft, men vindt het beter alle drukkers, in al de gouwen
van het land, de gelegerleid te geven te werken voor het DavidsFonds, dan alles te concentreeren in de lianden van een grooten drukker
alleen. Overigens is in onderzoek of de besparing, op dit artikel, waarvoor het
voorstel ingediend werd, langs geen anderen weg verwezenlijkt kan worden.
Lang seeds was het etenstijd als de zitting eindelijk kon gesloten
worden; men zette zich in vriendenkring aan tafel in Barcelone en
guile heildronken werden ingesteld aan iedereen en door iedereen.
Ook werd een telegram gezonden aan den vriend Lambert van Ryswyck, ziek te Westmalle, en wiens plaats op deze plechtigheid voor
de eerste maal ledig was sedert het bestaan van het Davids-Fonds.
Eene nieuwe afdeeling is tot stand gekomen te Assche en eene is
in vorming te Alaaseik. — De zeer eerw. heer Kanunnik MuylderInans is besiuurlid genoemd voor de provincie Antwerpen; de heeren A.
Janssens voor Oost- en Noterdaeme en Persijn voor West-Vlaanderen. —
,In j 895 zullen gedrukt worden : Jaarboek, een werk over de Fransche
Revolutie in Vlaanderen door Th. Sevens, een nieuw deel van
David's Historic en een roman. — Het feest aan Kanunnik Martens
aan te bieden ter gelegenheid zijner benoeming tot ridder der Leopoldsorde, zal te Sint-Nicolnas plaats hebben den io Juni. — Het Davids' Fonds, sluit zich zedelijk en geldelijk aan bij de gemengde commissie,
ingericht voor het oprichten van een standbe'eld aan Karel Ledeganck te Eekloo. De afdeeling van Zomergem, waar de zanger der
Drie Zustercteden lange jaren het ambt van vrederechter waarnam, heeft
een plaatselijk comiteit ingericht onder het eerevoorzitterschap van haren
verdienstvollen inboorling, den eerw. heer Dr Claeys.
Het Davids-Fonds gaat rustig en kalm zijnen weg ; bezadigd doet
bet zijn aanhoudend propagandawerk, helpt en steunt met raad en
daad alle goede ondernemingen in het belang van ons princiep op
touw gezet ; en zoo vermeeidert en verbreidt het langzaam, maar zeker,
zijne kracht en zijnen invloed. Zooals de beer Willems het zegde :
van de 700o leden moeten wij bij het vieren, binnen vijf jaar, van
ons zilveren jubelfeest, tot I 0000 geklommen zijn, en dan is onze
macht voorgoed gevestigd. Wij weten het, eenige ongeduldigen vinden
den stap van onze maatschappij niet koortsachtig genoeg, doch oxerhaasting mat of en gaat niet altijd gepaard met voorzichtigheid. Overigens
is bet hoofdzakelijk het doel niet van onze inrichtmg als strijdend
lichaam op den voorgrond te treden, en daarbij heeft de ondervinding
ons geleerd dat de groote macht en de overwegende, blijvende en
steeds aangroeiende invloed van het Davids-Fonds juist gelegen zijn
in dezes voorzichtigheid, in zijne kalmte en zijne bezadigdheid.
Z.

WENKEN EN VRAGEN.

Kat. — Waar kat in een plaatsnaam voorkomt, zal dit wool(' we/
de beteekenis hebben, die er door den Heer de Potter (Belf., '94, 5, 374)
aan gegeven wordt. Uit het artikeltje van den heer Huy,mans leeren wig
wel dat de Bilsensche .Kattenberg zijn ontstaan kan te darken hebben
aan de naburige pachthoeve de Kat, evenals Kattebroek, Katbogaerd
en .Katstege. Doch het geeft ons niet de verklaring van den naam de,Kat, waar het op aan komt. Heeft deze pachthoeve wellicht haar naam
de Kat, omdat ze te eenigen tijd een versterking uitmaakte? Te Aalst
is er een openbare plaats, die den naam draagt van de [tat. De huidige
Leopoldstraat is thans nog algemeen onder den naam van Kattestraat
bekend. Langsheen tie Kat liep in vroeger eeuwen de vestingmuur
`rondom de stad. De heer de Potter, die de Geschiedenis der stad Aalst
geschreven heeft, kon ons zelf best verklaren, waaiom bewuste plaats.
de Kat heette.
Genieten van. — Wel zegt men in 't Fransch : jouir de; toch
is genieten van zeer goed Nederlandsch en is zelfs veel gebruikelijker
dan het bedrijvende genieten. In 't Oudgermaansch kwam dit werkwa
met een 2 den nv. voor, zooals ook nog in Mnl.; genieten van is eenvoiidig de omschi ijving van die oudere constructie. Tusschen de twee
zegswijzen genieten van lets en lets genieten bestaat eenig verschil in
beteekenis. Genieten beteekent veelal niet meer dan hebben, bezitten.
In genieten van lets ligt meer kracht; hierbij doet zich de gedachte
aan 't genot, geschonken door 't lijd. voorwerp der uitdr., meer Belden.
Le over dit woord het art. van het Wdb. na.
Ook in het Duitsch wordt geni,szen thans nog met den gen.
gebezigd :
Der Weise genieszt des Lebens and gedenkt des Todes.
H. M.
Luik.
Verfransching van Fransch Vlaanderen. — Johan Winkler's,
artikels over het Vlaamsch in 't Noorden van Frankrijk hebben zeker
bij velen de vraag heropgewekt : hoe toch is het oude Moerenlan
van de zee tot omtrent de bron der Leie geheel verfranscht geworde ?
Die landstreek, schier zoo groot als eene der Belgische, werd op het
einde der 12 e eeuw door koning Filips-Augustus aan Vlaanderen ontrukt, doch kwam op het einde der 14 e terug in 't grafelijk huis. Die
twee eeuwen echter had Frankrijk vlijtig benuttigd. Met Filips Augustus
begint voor goed het Fransche regeeringsstelsel van cer tralisatie en eênmakerij, en het Atiechtsche onderging lien invloed zoowel, dat zijn
adel op die twee eeuwen tijds bijna geheel verfranscht geraakte en de
overige bevolking niet onaangetast bleef. Toen het op 't einde der
I4e eeuw in 't huis van Burgondie kwam, werd het niet opnieuw bij
'Vlaanderen gevoegd, maar bleef daarvan afgescheiden, met een eigen
bestuur, en al den tijd tot tegen het midden der 17e eeuw, wanneer
Frankrijk het weder , bemaehtigde, werd niets gedaan om het Vlaamsch
te doen herwinnen wat het reeds 'verloren had, want onze Burgon' dische vorsten waren zelven Franschen, en hunne opvolgers uit het huis
Habsburg begrepen , zoo weinig het gevaar der verfransching dat een
banner te Dowaai eene Fransche hoogeschool stichtte opzettelijk voor
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de Atrechtsche jongclingschap. Al dien tijd dus bleef de toestand in
het Atrechtsche geliik twee eeuwen Fransch bezit hem gemaakt hadden,
en het voorbeeld der velfranschte edelen kon niet anders dan hem nog
blijven verergeren; toen Ft ankrijk bra het verdrag der Pyreneeen in
1659 de gouw behield, kon bet zijn werk hervatten waar het gelaten
had, en het voottzetten met de krachtdadigheid, die aan 't absoluttsme
der Bourbons eigen was.
Zoo kan ongeveer het verloop der gebeurtenissen, die de vetandering veroorzaakten, samengevat worden. Ze nader toe te lichten ware
voor geleerde zoekers eene belangwekkende, hoewel zware taak.
A. WOLF.
Antwerpen.
Tuin. — Terecht schrijft WINKLER dat het oudgermaansch
woordje lain omheining beteekent. Bij de door hem aangehaalde
voorbeelden is nog te voegen, dat vroeger in ieder Vlaamsch
huis, waar jonge kinderen waren, v66r den heerd of de kachel een
meerendeels van latten getimmerde tuin stond, om te beletten dat de
kleinen zich zouden branden. Ik heb er een gekend in het ouderlijk
huis, en weet nog zeer goed, dat ik troef kreeg, wanneer ik den
tuin omverstootte om met « solferpriemen » (toen kende men nog
geen « Lucifers a), vuur te maken...
De Maagd van Gent zit met den Leeuw in den tuin, afgebeeld
FR. D.
op oude platen.
Tuin. — Belfort n° 4 bewijst dat het woord taro nog gebezigd
wordt in West-Vlaanderen, in den zin van omheining. Yper namelijk
heeft het bewaard met die beteekenis in hare jaarlijksche kermis, die men
tuzndag beet, naar den titel der PatroneVer stad, 0. L. Vrouw van Thin.
Na het merkweerdig beleg van 1383 schreven de zegevierende
Yperlingen de ontzetting der stad aan de allerherligste Maagd toe,
wier bijstand, volgens hun godvruchtig gevoelen, Yper als door eenen
tuin had vetschansd. Uit dien hoofde is het eeuwenoud 0. L. Vrouwbeeld, dat vereerd wordt in de prachtige hoofdkerk der stad, door
eenen gevlochten tuin omringd.
Doorgaans schrip men thuyne, volgens eene verouderde spelling,
door A. Van den Yeereboom afgekeurd in zijne Ypriana.
Te Brugge is er ook eene 0. L. Vrouw onder dien titel vereerd.

Yper.

B.

Telloor. — D. bewijst in den iiiessag-er des Sciences historiques
dat het woord teljoor, telloor (tafelbord), algemeen in gebruik in Vlaanderen, niets is dan de verbastering van een Fransch woord. Het bewijs
komt voor bij LE GRAND D 'AUSSY (Histozre de la vie przve'e des
Francois, I, 81) en vooral in den regel van FROISSART, waartoe hij
verzendt : « 11 y avoit un pain qu'on employoit ordinairement en guise
de plat ou d'assiette pour poser et couper certams aliments. Humecte
ainsi par les sauces et par le jus des vtandes, it se mangeoit ensuite
comme un gateau. L'usage de ces tranchoii s (c'est ainsi que les siêcles
postêtieurs nommêrent ces pains assiettes, a cause de leur destination)
s'est maintenu fort longtemps... Fioissart les appelle tazlloirs, nom qui,
comme l'autre, annonce quel êtait leur usage. »
- MEYER ( Woordenschat) geeft het woord : tailloor, en rangschikt
het onder de bastaardwoorden .
Men vindt het in de meeste woordenboeken.
1". RICHELET stelt : telioor ; KRAMERS, teljoor .
FR. DE P
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dagvorstin legt zich op hare peluw neer,
« En groet het aardsche kroost als n eene moeder teer.
« Zij heeft, zoo 't schijnt, de bedgordijn niet toegeschoven,
« Om ons niet gansch van licht zoo eensklaps te berooven.
« Zij bindt haar stralen saam tot bossen van kristaal
e En kleuit bet Westen nog met purper en koraal.
« Welhaast nochtans verflauwt bet stil en zoet geflonker,
En 't `Oostelijk halfrond valt zachtjes aan in 't donker.
« Maar zie!.. Bedtieg ik mij?.. 0 p een, de voile maan,
« In staatsiekleecl gehuld, rijst in de hemelbaan.
. Ztj schunt ons om 't veihes van 't zonnencbt te troosten,
Ve,dween bet laatste straks, zij blikt ons nit bet Oosten
« Zoo minzaam, teeder toe, en wil alsdoen verstaan
« Dat 't eetste licht verblindt, maar zij, Mevrouw de maan,
• Wel rocmen mag dat zij er nimmer zal aan denken
« 't Gezicht van rnensch, noch dier, te kwetsen of te krenken.

E

• De maan laat ik nu daar en sla het oog ten hemel;
• 'k Bewonder bovenal het blikkiend stergewemel.
« Wat lichten pinken toe!.. Miljoenen in getal!
• Geen menschelijk vernuft, dat ooit ze tellen zal.
^ En daar, die wijde baan, als een verlichte nevel!
« Is het de Melkenweg, der Schepping hoogen gevel?
. Gmds pt taken hooger op de groote en kleine Beer,
• Waar houdt haar trouwe wacht de schoone Noordersteer,
« En Sims in het Oost, nog grouter of nog dikker
« Dan onze zon. Hoe spoedt zij zich in haar geflikker!
« Wat heftigheid stelt zij in bate huppelglanzen!
• Zij noodigt ons als uit tot juichen en tot Jansen.
Zoosprak de dioomer die, in zijn bespiegeling,
Ver boven 't aardsche, langs de baan des hemels ging,
En de wereld niet-meer telde in 't zicht der starrenpracht...
Hij ging en ging... en plofte in eenen moddergracht.

^

Lebbeke.

J.-F.

VAN DROOGENBROECK.
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Limburgscb. Jaarboek. 1893-94 Lunburgsche Maatschappl
,voor Letterkunde en Wetenschap. Bilsen, L. Simoens en J. Bollen,
.drukkers en uitgevers.
Het spijt ons zeer, dat wij ten opzichte van dit tweede Jaarboek
,der Limburgsche Maatschappij voor Letterkunde en Wetenschap spaarzamet in onzcn lof moeten zijn dan ten opzichte van het eerste Jaarboek, waat over wij verleden jaar verslag hebben gegeven.
Toch zouden wij al zeer ondankbaar moeten aangelegd zijn, indien
wij aan verscheidene der medeweikers Nan dtt jaar onze dankbetuiging
,onthielden, voor de degelijke bijdtagen welke zij ons te genieten gaven.
In de eerste plaats noemen wij M. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck,
wiens dubbel verhaal Twee naamvetanderingen », flink, levendig
geschetst en vol ingehouden aandoen;ng, het puikstukje van den
bundel is. Wat de verzen betreft, de palm komt toe aan Doornkapper's gloedvolle uitboezeming . 's Dichters Heimkeer ofschoon
er voor menige bijzonderheid wel een en ander zoude op te merken
zijn De verzen van Mathias Maesen ztjn bijzonder vloeiend, doch
men, zoekt er te vergeefs eene ook maar eenigszins eigenaardige gedachte
in. Wij gelooven er niets van dat het verzen zijn, wat ons N. Newshub als zoodanig in de hard wil stoppen, en wij stellen voor een
vraagteeken te stellen nevens het slotvets van zijn tweede scukje : hij
drukt den wensch uit schilder te ztin om de diepblauwe oogen van
een buitengewonen knaap te kunnen malen; en -warmeer hij het goud
van de zonnestialen, 't kristal van het meer, den weenenden luister
der maan, de blankheid der lelie, het dons van de veeren der distel
(distelvink?) enz., zelfs een vonkje van Go is eindeloos schoon zou
bebben, weet ge wat hij met dat alles zou aanvangen ?..
0 ! ware ik schilder, — ik wcende me machtloos dood ! Wij
wenschen hem van harte nooit schilder te worden.
Onder de bepaald letterkunchge bijdragen valt er ovetigens niets
meer aan te stippen dat boven het middelmatige staat. Enkele staan
2elfs beneden het nuddelmatige. In verscheidene wordt men pijnlijk
.getioffen door het gebrekkige der taa1.
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De wetcnschappeliike bijdragen eveneens doen in belanglijkheict
onder tegenover die van het vorige jaar. Jef Cuvelier bespreekt het
nut en de mei hole van de studie der Limburgsche Plaatsnaamkund“
L. Lambrechts verhaalt ons van de sagen te Hoeselt in omloop.
H. Swennen heeft zich veel moeite gegeven om allerlei inlichtingen,
te verzamelen over de schilders, welke in Limburg het licht zagen en
is niet onverdienstelijk in zijne _ studie geslaagd. Cam. Huysmans
leverde eene zorgvuldige en uitgebreide beschrijving van Manteliu's
Leven en Werken. Jozef Croonenberghs deelt allerlei inlichtingen
mede over de Verniehng van het kasteel van Stockheim door de
Hollanders, den 2 September 1702, en Jan Duque, eindelijk, toetst
aan het Limbuigsch dialect de zacht- en scherplange e en o.
Ten slotte drukken wij do hoop uit dat toekomen le jaar het
3 e Jaarboek moge beantwoorden aan al de verwachtingen, welke hal e Jaarboek had doen ontstaan en welke dit 2 e Jaarboek — niet-tegenstaande zijne verdiensten — slechts gedeeltelijk vervult. De mede"
werking van meer dan een dergenen, welke verleden jaar bijdragen
ingezonden hadden en dit jaar zich onthielden, zal daartoe, hopen
wij, het hare helpen bijdragen.
Jacques van Maerlant, par W.-L. DE VREESE. (Extrait de
la Biographie Nationale.) Bruxelles, imprimerie Bruylant-Christophe
et Cie, 1894.
Indien er in de Biographie 117;7tionale weinige levensbeschrijvingen zooveel plaats beslaan als die van den belangrijksten en
meest gevierden onzer Middeleeuwsche Vlaamsche dichters, stellig
ti eft men er ook geene in aan, die met meer zorgvuldigheid en
kennis van zaken beweikt zijn dan het 30-bladzijden lange artikel
op Jacob van Maerlant, van de hand van Dr. W.-L. de Vreese.
Wat ons vooral getroffen heeft bij het aandachtig doorlezen dezer
verdienstelijke studie, is de nadruk welke er gelegd wol dt op den
ontwikkelingsgang in Maerlant's gedachte en in zijne gedichten. Als
inleiding tot de kennis van Maerlant's leven en werken zouden we
niets geschikter, duidelijker, en vooral vollediger en betrouwbaarder
kunnen aanduiden dan dit gewetensvolle opstel, waarin de uitslagen
onzer zoo uitgebreide Maerlantswetenschap op beknopte en talentvolle
wijze samengevat woiden.
La nouvelle Psychologie, par J.-J. VAN BIERVLIET, profes.
seur a l'Umverste de Gand. Gand, typographie A. Slifer. 5894. —
Prijs : fr. 0,75.
Zoo luidt de titel van een net gedrukt brochuurtje van 43 bladzijden, waarin de Neer J. van Biervliet, in eenen voim dien hij voor
alien begrijpelijk weet te maken, en met eene aantrekkelijkheid welke
ook bij de meest oningewijden belangstelling opwekken moet, het
ontstaan, het Joel, de stelsels en de uitkomsten uiteenzet van de
wetenschap welke hij terecht -- in tegenstelling met de oude, over-
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geleverde, wijsgeerige zielleer — als nieuwe zielleer betitelt : namelijk,
de proefondervindelijke zielleer. De levendigheid, de uitgebreide wetenschap, de duidelijkheid, waarmede het omvangiijke onderwerp werd
behandeld zullen minder verwonderen als men weet dat de schrijver
eigenlijk niets anders heeft bedoeld dan een beknopt overzicht te
leveren van de wetenschap, waaraan hij de eer had ter Hoogeschool
van Gent het onderwijs in te voeren, de eenigste onder 's lands vier
Hoogescholen tot hiertoe in het bezit van een labcratorium om de
wetenschappelijke zielleer te beoefenen. Meer hoeft er dan ook niet
gezegd om bij velen den lust op te wekken met de zno aangenaam
geschreven causerie van den Gentschen hoogleeraar keunis te maken.
Dauwpereltjes of Dichtkransje voor de Brave Kinders van
Vlaanderen, door FREDER IKX. Gedrukt bij Hilaire Fournier, te

Wytschaete. 1894.
De vereischten, waaraan iemand moet voldoen, die voor onze
,_kleinen wenscht te schrijver, zijn wel van anderen aard, doch daarom
niet minder gewichtig dan de vereischten, welke men stellen mag
aan hen, die zich richten tot de groote menschen. De kindertaal is
eenvoudig, en toch rijk. De gedachtenwereld van het kind is eng,
doch vol wonderen. Het gemoed van het kind eindelijk is rein en
teeder in zulke mate als slechts de bevoorrechten onder de volwassenen
.het zich nog kunnen voorstellen. Wij wenschen van harte den
heer Frederikx geluk, die ons in zijn nederig bundeltje een' bloemtuiltje . van zulke lieve, welgeslaagde kinderdichtjes aanbiedt. En gezien
den geringen prijs ervan, hopen we wel dat de bijval bij hen, die zich
met de opvoeding der kinderen bezighouden en naar een geschikt
lees- of prijsboekje voor de klemen uitzien, den schrijver moge aansporen nog menigmaal zulke reine, glinsterende dauwpereltjes voor
onze brave kinderen van Vlaanderen in het licht te zenden.

Eene Episode uit het Rdmdyana, door
Boisschot, drukkenj F. Van Herck. 1894.
Het is voor ons een waar genoegen de aandacht der lezeis van
het Belfort op deze sierlijke vertaling van een der schoonste brokken
uit het RAmayana te mogen vestigen. De jeugdige werklustige Leuvensche hoogleeraar, die het vorige jaar reeds in het Belfort zelf de
aandoenlijke episode van Savitri, uit het andere groat Indisch epcs,
het Mahabhárata, vertolkte, heeft er ook ditmaal voor gezorgd dat
eene beknopte, zaakrijke inleiding en eene reeks toelichtende aanteekeningen voor den oningewijde al het onduidelijke wegnemen en hem
de lezing ten voile genietbaar maken. Wij vragen ons alleen af, waartoe,
in eene proza-vertaling, het wel dienen mag den lezer met het schema
van de gebruikte cloka bekend te maken : voor wie niets van het
Sanskrit af weet, zegt dat niets ; en voor de anderen is het overbodig.
— De heer Lecoutere bezit blijkbaar in hooge mate de gave zijne
wetenschap mede te deelen, populair te maken ; na de vertaling van
Yajnadatta's Dood.

C.

LECOUTERE. -
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Savitri, na de onlangs verschenen Coup d'ceil sur l' etude de la Linguisizque, laat dit afdiukje ons het beste verwachten van de leergangen van Germaansche Pliilologie, Welke aanstaande jaar te Leuven
door den schrijver zullen gegeven worden.
Vie du P. Jacques Lainez, second general de la Compagnie•
de Jesus, par le P. J. BOERO, S. J., suivie de la biographie du P. Alphonse
Salmeron, par le meme auteur, I vol. gi. in-8 0 de 304 pages. En vente
librairie St. Augustin, Gand. Prix fr. 3,50.
Jacques Lainez en Alfons Salmeron hebben een heilzamen invloed
uitgeoefend op vele edele mannen hunner eeuw . heiligen, pausen,
krijgslieden, vorsten. Zoo wordt hun levensschets om zoo te zeggen
'een dramatisch verhaal der geschiedenis van then tijd.
Een geur van levendige en groote deugd waait ook den lezer uit
deze bladzijden tegen. Bij het toeslaan van het boek voelt men, dat
men niet alleen belang gesteld heeft in het verhaalde, men gevoelt zich
ook tot edeler levensbetrachting gestemd. Het werk biedt eene aangename en versterkende lezing aan.
Vijf en twintig platen naar oude schilderijen gemaakt helpen de
helden in het midden verplaatsen, waaiin zij geleefd hebben ; het is de
omlijsting van het tooneel die den tekst nog vercluideliikt.
Exclusions et suspensions du droit electoral, commentaire.
des art. 20 a 23 et 61 du code electoral, par EDMOND DE BOCK, ji:ige
d'instruction au tribunal de premiere instance a :and. Gent, A. Suffer
Prijs fr. 1,25.,
Dat hoogst nuttig werk, waarin de uitsluitingen en tijdelijke ontheffingen of opschorsingen van het kiesiecht, behandeld in artikels 20
tot 23 en 6i van de kieswet, worden gecommenteerd, is een zeer nuttig
werk niet alleen voor hen die- gelast zip de , kiezeislijsten op te makers,
maar voor alwie zich met kieswerking onledig houdt.
Zoohaast de nieuwe kieswet geheel van , stapel zal geloopen zijn,
verschenen de andere kiesweiken van den beer De Bock. Zooals men
weet, heeft (le beer De Bock zich eerie specialiteit in het vak gemaakt,
en worden zijne handleidingen geraadpleegd in de wetgeving en in de
rechtsuitspraak.
La bombe glacee, saynete comique en un acte, par DANIEL
AUSCHITZKY. - Prijs fr. 1,50.
Het is de koddige geschiedenis van eenen veearts, die vol schrik
voor de anarchisten, bij toeval op den trein zit met eenen reiziger in
bezit van eene ijsbom, voor eene biuiloftstafel bestemd. Die born
geeft aanleiding tot de geestigste zetten en de kluchtigste toestanden.
Het stukje zal ongetwijfeld in ,de colleges veel bijval genieten.
Kon. Vl. Academie. — Woensdag 16 Mei Held zij hare maandelijksche bijeenkomst onder het voorzitterschap van den eerw. heer
Dr Claeys.
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Na het behandelen van verscheidene bestuurzaken, werden de
candidates vastgesteld voor de openstaande plaatsen van biiefwisselend
en van eerelid, waaiin ter zitting van 20 Juni zal voorzien worden.
Vervolgens wordt beslist \ dat de plechtige algenieene vergadering.
zal gehouden worden den donderdag 21 Juni, des namiddags te 2 Ili en.
De eerw. heer Dr Claeys zal er het woord voeren over Ruusbroeck.
Eindehik worden de veislagen gelezen over de talrijk ingekomen
antwoorden op de uitgeschreven prijsviagen. Die belangrijke verslagen
zullen in de Illededeelingen verschijnen, en de laureaten zullen in de
plechtige vergadering van 21 Juni bekroond worden.
De Brabanconne. — De soldaten van bet 14e lime hebben
een exemplaar ontvangen der woorden van de Brabanconne, om in
hun livret geplakt te worden. De koorafdeeling zal de vier stropben
van dit lied aanleeren.
Goed : Belgie is wel het eenigste land van de beschaafde wereld,
waar niemand het nationaal lied kent! l\laar — welken tekst geeft
men den soldaten in de hand? Dien van den Franschman JENNEVAL,
(LOUIS DECHEZ) waar men boort :

Avec Nassau plus d'indigne traitel
ofwel dien van CH. ROGIER, waar de verbroedering met onze Noorderburen wordt aangepredikt :

Oztvrons nos Tangs a d'anciens frres,
De nous trop longtemps de'szznis!
Belges, Bataves, plus de guerres;
Les peuples libres sont amis!
Ons dunkt dat de oude (eerste) Brabanconne, een lied van haat
en nijd, moet vergeten worden, en dat de tweede, door wijlen den
minister Rogier gedicht, de voorkeur verdient. De volksliederen van
Engeland, Oostenrijk en andere landen zijn gebeden , het nationaal
aria der Belgen moet geen kreet van vermaledijding zijn!
De Vlamingen hebben met de Brabanconne nooit hoog opgeloopen.
De muziek heeft weinig waarde, de tekst is hatelijk. Wij vertaalden
in den t‘jel. de tweede, enkel wegens de bovenaangehaalde verzen,
te melkwaardiger, omdat die uit de pen waren gevloeid van eenen
muiter van 't jaar '30. Daar wij echter wel begrijpen dat men de
Walen geene vertaling van de Vlaanzsche Leeuw kan doen zingen,
Ons lied bij uitmuntendheid, en dat la Belgique, van Miry, allerliefst als
melodie en goed van tekst, geen kans heeft in hoogere kringen, waar
men houdt aan de herinnering van 183o, aangenomen te worden,
uiten wij den wensch dat men den tekst van Rogier verspreide :,
Le Rol, la Loi, la Liberia
Hooger repten wij van de eerste Brabanconne. Eigenlijk is die
niet de eerste, maar de tweede, want JENNEVAL (de tooneelnaam van
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DECHEZ, die op de planken speelde) vervaardigde er eene den 27
Augustus 1830, ter eere van Oranje, welker aanhef luidt

Aux cris de mort et de pillage,
Des mechants s'etaient rassembles ;
Mais notre energique courage
Loin de nous les a refoules.
Maintenant, purs de cette fange
Qui fletrissait notre citee,

Amiss , it Taut grefer P Orange
Sur Parbre de la liberte:
Dit eerste lied was gericht tegen het ministerie, en hield, in
't slotcomplet, eene bedreiging tot koning Willem :
Mais malheur si, de l'arbitraire,
Protegeant les affreux projets,
Sur nous du canon sanguinaire
Tu venais lancer les boulets !
Alors tout est fini, tout change,
Plus de pacte, plus de traite,

Et to verras tomber P Orange
De l'arbre de la Liberte.
Hooger zegden wij, dat men Rogier's lied diende te laten zingen
door de Walen, ja, maar de Vlamingen ? Moeten die ook Fransch
zingen ?
FR. D. P.
Allerlei. — In Vlaamsch en Vr tj komt, benevens het portret van den
eerw. heer A. Joos, eene waardeerende studie over dezen verdienstvollen
schrijver. Wenschen wij dat hij welhaast, geheel genezen, zijn onderbroken
arbeid kunne voortzetten. — De heer L. Mathot heeft een Vlaamsch stuk
ontdekt, uitgaande van het Luiksch magistraat en gedagteekend van 1369.
Het heeft betrekking op marktrechten en is een antwoord van de stad Luik
aan de stad Antwerpen. Zoo men ziet, waren in de 14 e eeuw de Walen
inschikkelijker en heuscher dan nu jegens de Vlamingen, die dan nochtans
nog hunne eigenlijke broeders niet waren. — Hoogleeraar J. Vercouillie
heeft den prijs De Keyn '(I000 fr.) behaald met zijne Nederlandsche Spraakkunst (in handschrift), en de heer Piters met Anthologie de lztte'raturefrancaise. Godefroid Kurth en Paul Fredericq zijn tot werkende leden
bevoiderd in de klas van letteren in de Belgische Academie; de heer
Discailles tot briefwisselend lid. — In het bisschoppelijk college van
N. D. de la Tombe, te Kain, bij Doornijk, is van de 5' klas of tot
de hoogste het Vlaamsch verplichtend en wordt due uren te week
onderwezen. De wetken van Verstraeten, Bois, Muyldermans en Conscience, zijn er classiek. In de twee hoogste klassen wordt het
vaderlandsch gevoel opgewekt door den Boerenk4g en de Leeuw van
Vlaanderen! Daarenboven worden de leerlingen geoefend in het
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spieken der Vlaamsche taal. In de Waalsche athenea schijnt de studie
onzer taal ook meer en meer veld te winnen. Een leerling in het
athenea van Verviers won reeds den prijs van Vlaamsch op zijne
Vlaamsche mededingers. Dat iedereen zich daaraan spiegele ! — De
geleerde archeoloog-musicoloog, de heer Edmond Vanderstraeten, heeft
,een werk, uitgegeven Charles-Quint musicien, waarin hij bewijst dat
Philip de Goede en Philip de Stoute vurige bewonderaars waren der
.muziek, dat Karel de Stoute en Margareta van Oostenrijk zelf com-poneerden en dat Keizer Karel zich uitrustte van de staatkunde op
zijn spinet, zijne fluit, zijn clavecyn en zijn orgel. Te Saint-Just
beijverde hij zich met het herintichten van den kloosterzang en bracht
.,er veischeidene godsdienstige stukken in van ooze Vlaamsche meesters.
Dezer dagen werd Frans Gittens, de verdienstelijke tooneelschrijver,
de schepper van Parisina, _Karel van Gelderland, Melusina, De
Noire van Antwerpen enz,, plechtig te Antwerpen gevierd. — De
Geschied- en Oudheidkundige Kring onder het voorzitter..schap van Jhr de Maere, heeft het gelukkig denkbeeld opgevat de
Sint-Nicolaaskerk te Gent te herstellen en te ontdoen van de huizen die ze
,omringen : om de kosten te bestrijden zou men eene loterij met premien
inrichten, zooals destijds te Rijsel met goed gevolg gedaan is voor het
bouwen van een museum. Hoe eerder, hoe liever ! — In het verslag van den
beer Wilmotte, hoogleeraar te Luik, over den vijfjaarlijkschen Staatsprijskamp van Fransche letterkunde, wordt met veel waardeering hulde
.gebracht aan de jongere ri ghting, waarvan La jeune Belgique de vaandrig geweest is. Lemonier, Giraud, Gilkin, Maeterlinck, Verhaeren,
-,Severin, Nautet, Eekhoud, Destrêe, Maubel, Goffin, de Monge, Picard,
Nvorden er besproken, alsook de eerw. heer Hoornaert, Carton de
Wiart, Firmin van den Bosch, schrijvers in Le Magasin litteraire.
Zij bekleeden eene eervolle plaats in deze lijst. — Dr Aug. Snieders,
116ofdopsteller van Het Handelsblad te Antwerpen viert in December
„de 5oe verjaring van zijn intreden in de pers.
1- Ernest Slingeneyer, kunstschilder, oud-lid der Kamer f geboren
te Loochristi in 1823. Hij was leerling van Wappers en legde zich
inzonderheid op de geschiedkundige schildering toe, waarin hij blijken
gaf van ongemeen talent, Bijzonderste gewrochten : De Wreker (1842),
Dood van Classicus, Dood van Jacobsen (1845), Slag van Lêpante
11848), Dood van Nelson te Trafalgar (1850), Slag van Brouwershaven (1852), Camoens, la Saint-Barthelemy, De martelaar, Aanhoufling van graaf Lodewijk van Crecy 0881).
In de Kamer was zijne jaarlijksche redevoering eene piachtige
,studie over kunst; hij was een oprechte Mecenas voor de jonge kunstenaars ; Vlaamschgezind schonk hij zijn stew] aan alle Vlaamsche
Avetten.

t William Mac Cublagh Torrens, Schotsche volksvertegenwoordiger in het Engelsch Parlement. Hij schreef onder andera het
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leven van Lord Wellesley; de memorien van burggraaf Melbourne
en thans was onder pees eene geschiedenis der ministers. Bijziende
liep hij onder een rijtuig dat hem veibrijzelde.
IT Pater Martinoy, S. J., geboren in 1821 te Kazan, in Rusland. Hij was medewerker der Bollandisten, schreef in de Revue des
questions historiques, Polybiblion en Etudes; zijn bijzonderste werk
is Annus eecbsiasticus ryeco slavicus. Hij was een diep geleerd man'
en hoog gewaardeerd om zijn karak ter, zijn helderen geest en zkjneveelomvattende kennis.
-I- Sylvain Van der Gucht, kunstschilder en bestuurlid der
Aalstersche afdeeling van het Davids-Fonds. Hij schreef in den yolkstrant : Jan Clerken of le laatste binders van Vlaanderen, Gaston
Blankaert, Het kasteel der verdoemenis, Doctor Goris Hals. Hij
was 71 jaar.
1 Sybrandus van den Anker, S. J., secretaris sedert 25 jaar
der Redactie van het gewaardeerd tijdschrift Studien op godsdienstig,
wetenschappayk en letterknialg gebied. Hij stierf te Culemborg den
9 April laatst, 73 jaar oud. VOOr zijn optreden in Studien schreef hij,
onder andere de levens van den H. Aloysius, H. Berchmans en
Stanislas Kostka ; in het tijdschrift zelf komen vele geprezen artikelen
van zijne hand over de anti-semitische beweging, de katholieke bewe.
ging in Engeland, de Schismatieke Oostersche Kerk, de Parijsche
Commune, de vruchten der leeke-opvoeding, de onderwijsquaestie, bet
algemeen stemrecht, het naturalisme, het eigendomsrecht, enz. enz.
t Mgr Feye rustend leeraar der Hoogeschool van Leuven. Hij
was hoog geschat om zijne groote geleerdheid.
1- Sacher-Masoch, beroemde Galicische letterkundige, die meerdan Too romans schreef, waaivan vele van groote waarde.

DAECKEREN.
Vetus Flandricum.

is de zin van het werkwoord daeckeren?
Het schildert ons eene snelle, trillende
beweging af, die gestadig klimt in de volgende beteekenissen, die wij bij Kiliaan aantreffen :
motari, volitare, vibrare, coruscare.
Even als Kiliaan ons duidelijk de beteekenis to
kennen geeft, zoo toont ons Dr Verdam in zijn kostbaar middelnederlandsch Woordenboek het gebruik
van het woord :
Hi sach dakeren die banieren metten winde,
Fer '. 3894,
ELK

Voor den uitleg van het woord verzendt ons
D r Verdam — met een vraagteeken — naar daken,
nevelen.
Die beide woorden hebben enkel eene overeenkomst van klank : wat echter den zin belangt, wij
kunnen onmogelijk het . een van het ander herleiden.
waar geene de minste betrekking van beteekenis bestaat, waar geen geschiedkundig spoor van
eenen sprong tusschen twee beteekenissen kan aangewezen worden, kunnen wij op afleidkundig gebied
niet voortstappen.
Zouden wij geen ander woord vinden waar
Eliblad van 't Elelfort.
Philologische Bijdragen. — 3 e Jaar, if 2.

April 1894.

- i8 —

daeckeren van klankswege en ook van zinswege
mede in verband staat?
De schat van 't Nederduitsch is onuitputbaar.
Als wij op de kusten van 't oudsprakig Westvlaanderen vruchteloos zoeken gaan wij naar de
oude Saksen en 't platduitsch biedt ons wat onze
dialecten vergaten of wat onze taalvorschers verwaarloosden op te teekenen.
Daeckeren is freq. van dacken.
En dacken?
Dacken geeft ook eene beweging te kennen,
min snel alevenwel dan deze van daeckeren, de
beweging namelijk die wij aantreffen in i° rondloopen, 2° kletsen met de z weep.
't Werkwoord bestaat ook in 't Oostfriesch met
de beteekenis van snel en hoorbaar gaan.
Even als de zin versterkt wordt door 't voorvoegsel sla in 't Westfaalsch sladacken zoo wordt
hij versterkt door 't voorvoegsel kr in 't Oostfriesch.
Het zal niemand hinderen dat wij van de korte
a in dacken tot de lange o-klankte a overgaan in
daeckeren even als in bakeren, freq. van bakken.

+
De wortel van dakken verbeeldt bet gerucht
dat wij vernemen in 't snel loopen en 't hoorbaar
vooruitstappen.
J. Van den Ghein schreef onlangs leden in de
Revue des Q. Scientif. dat de leering der klanknabootsing in de taalvorming geen stand meer houdt.
En nochtans vond laatstmaal Winteler geen
bijval als hij de Duitsche vogelnamen heel behendig
als onomatopcea verklaarde?
Wij zijn meer genegen om 't gevoelen te deelen
van dezen die leeren dat de oorspronkelijke taalvorming van onomatopoetischen aard is geweest en dat
er in de verschillige lagen van de schepping der
spraak ook 'gestadig nieuwe klanknabootsingen tot
stand kwamen.
J. CLAERHOUT.

ZEZIMEZEIEZ
NAVORSCHINGEN OVER DE KLANKVERANDERINGEN
VOORKONENDE IN DE

WESTNEDERFRANKISCHE EIGENNAMEN
DER

CHA_RTES DE SAINT-BERTIN.
(Very°lg- van blz. 9.)

MEDEKLINKERS.
Semivocales.
veroorzaakt verdubbeling van den voorgaanden enkelen medeklinker en valt zelve weg,
zooals blijkt uit Wille-boldus 1040, Will-elmus
1065, dock niet van r : -harius, -herius, -(h)erus.
W- 0 In het tweede lid der samenstelling, achter
eenen medeklinker, is de w voor 1" meest verbeeld
-door u; voor a door o, uitgenomen in de verbinding

c9Tt = kw.
2° In hetzelfde geval is de w dikwijls weggevallen, b. v. in Audacer (-wakro-) = 0. H. D.
Otahhar; regelmatig in den stam wufo-.
3° Op romaansche wijze is w veranderd in g
in Gal-andus io66, Garinus 1097 nevens Warinus
1651, Galt-eras 1097 nevens Walt-erus 975; in u

- 20 -

in Gueserna 1096 nevens Weserna 1040, Gues,"-kerke
1096 nevens West-kerka !o26, Reinguenescura 1096
nevens 'Reweneschure 1193; in qu in Squerdia 857
nevens

Swerdes 1146 en Suerdes

1178.

Liquide.
Eens komt 1 voor in de plaats van r in Polelingehem 1097. De gekende metathese der dietsche
r verschijnt in Gode-verhd (----- -frid) 1087.
Nas

ales.

m, voor n, door assimilatievoor eenen lipklank. — Even als in de' overige
Meermalen komt

frankische spraken en in het Oudhoogduitsch, tegenover het Friesch, het Oudsaksisch en het Angelsaksisch is de n bewaard voor s en 1 : Ans-chiddzis,

Ans-helmus, Gund-berlus,

enz.

Lipklanken.
De Germ. b was in het Westgermaansch gedeeltelijk gebleven, doch veranderd in b als ingaandeklank, achter m en in de verdubbeling. — De
Westgerm. b is overal gebleven, ook als ingaande
klank van het tweede lid der samenstelling.
Do Westgermaansche b verschijnt bij Waltemath
als b, in het Oudsaksisch als 6, b, u, v, f, in de.
Psalmen doorgaans als v en op het einde als f. In
de oudste onzer oorkondeu vinden wij

b : Eber--

t-ramnus 648, Ebro-serus

8o6. Doch reeds rond de
jaren 80o, en bijzonderlijk later hebben wij daarvoof
v en op het einde J : Elf-harius 8o6, Bavo 853,
Evor-hardus 975, Ever-arclus 1040, Vol-wif 1091, enz.,
Even als in de overige merowingische stukken
is bn overgegaan tot mn in de oudere oorkonden
Eber-1-ramnus 648, Ramne-berius (in een stuk betrek
hebbende op het jaar 662, maar waar verschillige
namen op lateren tijd ter goedkeuring bijgevoegd

- 21 -

Balde-1-hramnus 685, ook nog Insei-ramnus, in
1042. — Maar, met ingeschoven klinker, Cravan-gerus
(in de hierboven genoemde oorkonde van 662), Ravengarim 1 097.
Over ^ valt niets bijzonders te zeggen.
F is eerst verzacht tot v in Ricolvinsa-hem 857
en Menolvinga-hem 877, later in Gode-verhd 1087
en in Vol-wif 1091.
Tandklanken.
De Germ. d was in het Westgermaansch d
geworden, en is in onze bronnen als zulkdanig
bewaard, even als in de andere zoogezeid Nederduitsche talen. Als uitgaande klank, voor eenen
medeklinker van het tweede lid der samenstelling
is d dikwijls verscherpt tot t (zelfs wanneer de volgende h, of ook w? uitgevallen zijn); eerst in 8o6
Rani-wigus, menigvuldiger sedert 975.
In de tweede helft der I I de eeuw, is de d soms
uitgevallen tusschen twee medeklinkers (gelegentlijk
misschien ook geassimileerd aan de voorgaande 1):
Gil-bodo 1063; somtijds ook achter eenen klinker :
.Rabodus 1093. — Eens komt th in de plaats van
d Chlolha-carius 691.
Over t is niets te zeggen.
De Germ. b I° als ingaande klank : — De
Germ..5 als ingaande klank is in de Psalmen als
th bewaard, gewoonlijk ook in het Oudsaksisch en
bij Waltemath. In onze stukken is deze nooit
vervangen door d, die er in onze tegenwoordige
taal aan beantwoordt, uitgenomen eons in het tweede
lid, in Leb-drudis 8o8, misschien wel door assimilatie.
r wordt tr geschreven : Tras-waldus 648, Trud-baldus
klinker is verbeeld door t (reeds in 648
enz.
Tiodo-baldus) en th. Eerst na den tijd waarmede
wij bezig zijn, in de jaren 1200, komen vormen
met ingaande d voor te voorschijn.
2° Binnen de woorden wisselen in het Oudsaksisch, in de Psalmen en in het Frankisch van
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Waltemath th en d. In onze corkonden heerscht
van bet begin af d, uitgenomen eens in Chrothechildis 691, nevens Chrode-childis. — Deze d valt
weg in Adel- en Madal- sedert 1040 : Mal-genus
enz. tegenover Adel-elmus, in 975.
3° Als uitgaande klank is 1 in hetMud-Saksisch
verbeeld door th, d, d, 1; bij Waltemath en in de
Psalmen doorgaans door 1. In onze stukken hebben
wij bier ook van het begin af d : Chrod-marus 648,
Doch later is deze klank voor eenen medeklinker
dikwijls verscherpt tot t : Naul-harius 745, Guntbertus 828, Gunt-hardus 865 of 866, enz. — Voot
eenen medeklinker van het tweede lid, bijzonderlijk
als hij tusschen twee medeklinkers k4omt te staan,
valt deze klank gemakkelijk weg : Gun-fridus 1042,
Ro-ricus 975, Robertus io88.
De germ. s blijft overal bewaard.
De germ. z is van den beginne af reeds in r
veranderd : Wiwi-genus 648.
Keelklanken.
De germ. y, westgerm. y en g is verbeeld door
g (eens door gh, in Szghe-radus 770). — Deze klank
is nu en dan verscherpt voor eenen medeklinker in
het tweede lid : Huc-baldus 889, Sec-hardus 1042,
Ac-hardus noo, soms uitgevallen, zooals in Hu-bertus 1040, Si-woldus 1066.
Reeds in de 9de eeuw, schijnt ayi, of beter eyi
(daar de omklank reeds ingetreden was) of eye, door
uitval van y over te gaan tot ei, of zelfs tot e
Beinga villa, tusschen 844 en 864, Heinga-sele 867,
Menolvinga-hem 877, Heinfridus 1096, Reinguenes.
cura 1096. Daarbij blijven ook de vormen met ege
in gebruik, zoowel in de 9 de eeuw als later. — In
de I I d' eeuw worden daarvoor ook de klankteekens
ai aangewend : Rain-gotus 1063, Rain-ems 1065,
Rain-aldus 1091.
K is gewoonlijk uitgedrukt door c. Deze klank
valt misschien somtijds weg voor eenen medeklinker

- 23 -

van het tweede lid. — Nu en dan wordt ook ch
geschreven, zooals in Hrochas-hem 745 nevens Hrocas-hem 77o.
De germ. H was eens een harde gutturale
wrijfklank, en is mogelijks nog als zulkdanig voorhanden in onze oudste stukken, waar, even als in
de andere merowingische oorkonden, ch geschreven
wordt, zoowel in het begin van het eerste als van
het tweede lid der samenstelling. Deze schrijfwijze
is in gebruik tot 743 , in den koningsnaam Childericus, en zelfs tot 776 in Chen-ricus. Een paar maal
wordt, op latijnsche wijze, c geschreven voor ch, te
weten in het tweede lid van Chlotha-carius 691, en
in het eerste lid van Cravan-gerus, behoorende bij
de hooger besproken oorkonde van het jaar 662.
Doch in de 7 de en 8 ste eeuwen vindt men ook reeds,
h, die later algemeen wordt : Humbaldinga-hem 662
Hunu0 curfis 685, Hrochas-hem 745, enz.
In het oudsaksisch en het oudhoogduitsch had
de ingaande lz en de h binnen de woorden, tusschen
klinkers, reeds de weerde van een spiritus asper;
hetzelfde moeten wij voor onze latere oorkonde aannemen, en alzoo wordt allengerhand het wegvallen
van dezen klank bereid.
In de verbindingen hl, hr, hn, hw, valt in het
oudhoogduitsch de h weg in de 9de eeuw; zoo ook
in het latere oudsaksisch en algemeen in de Psalmen.
In onze stukken is hl, hr (eerst geschreven chl, chr)
regelmatig bewaard tot rond het midden der 9de
eeuw; eens komt Illot-harius rex voor in 962, doch
in de koningsnamen wordt de oude schrijfwijze
gOrouwer bewaard ; _Ramne-berius, in de oorkonde
van 662, is zekerlijk een later bijgevoegde naam; in
Eber-i-ramnus 648 zal wel, op latijnsche wijze t
geschreven zijn voor th, doch daarnevens Baldet-hramnus 685. De- svarabhaktiklinker van Horodwaldus in 668 schijnt te bewijzen dat te dien tijde
h nog krachtig uitgesproken wierd; doch vroeger
reeds schijnt de h weggevallen in Ruminga-hem, tus-
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schen 844 en 864 en in Rum-oldus 859. Later is
de aphaerese regelmatig : Rod-ulfus en Rodinus in
883, enz.
De ingaande h vcor eenen klinker valt ook
weg, eerst in het t weede lid, sedert 839 Adel-ardus,
later ook in het eerste lid : Art-ulfus 1040. Verders
wordt h ook gevoegd voor woorden waar zij niet
toebehoort : Hun-rocus 85 4 nevens (in-rocus 839„
Hezelinus 1042 nevens Acelinus 1096, enz. Daar
deze aphaerese en prothêse in de Psalmen ook
voorkomen, in het geheele niet vreemde zijn aan
bet oudsaksisch en het oudhoogduitsch, en heel
gemeene zijn in het middeleeuwsch Dietsch, hebben
wij ze niet enkellijk aan romaansche schrijversgewoonte toe to schrijven, maar aan een wankelen
in de uitsprake.
Binnen de woorden, tusschen klinkers,, hebben
wij h in Wulfa-haldus 685; uitgevallen in Ho-slea'e
857. Tusschen medeklinkers is de h overal uitgevallen in den stain berhio- : Ingo-berlus 648, Audi,herlus

662,

Berto-lcmdus

648, enz.

A.

ti

N
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DAS SONVILLE.

NEDERLANDSCH.

OE client onze taal te heeten? Dietsch. Dat is
de beste naam; E. H. J. Craeynest heeft het
in Biekorf op onwederlegbare wijze. betoogd.
Waar wij echter zijne meening niet kunnen deelen,
't is als hij den naam Nederlandsch verwerpt, als hij
zegt dat die naam slecht gekozen is en wij hem niet
nicer mogen bezigen.
Wij denken dat wij proiniscue de twee namen
mogen gebruiken en dat de redens door E. H. J. Craeynest bijgebracht niet voldoende zijn om den naam
Nederlandsch te verstooten.
Hij schriPt als volgt :
0 't Is in de jaren 15oo en oneffen dat menbegint te spreken van Nederlandsche tale. joost Lambrecht van Gent, die in 155o de eerste spraakkunst
uitgaf, hiet ze Nederlandsche Spellijnghe. Die name
en was niet slecht gekozen : toen immers stonden
Belgenland en Nederland onder een Landsbestier en
wierden de Nederlanden geheeten. 't Schilt nochtans
vele dat die name algemeen in voegen was. Meestencleels bezigden de geleerden het woord Nederduitsch
als ze hunne tale wilden bij heuren name noemen.
Ten jare 18/3 wierden Zuid- en Noordnederland, die
sedert langen tijd gescheiden waren, wederom vereenigd
en mieken het koningdom uit der Nederlanden. Van
ben of komt de name Nederlandsch eigentlijk in zwange,
bijzonderlijk in het Noorden. - Niettemin, nog ten jare
1820, gaf G. Bruining te Rotterdam een bock in
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't Eat, met name De Nederduitsche Synoniemen. Sedert
183o, elkendeen weet het, is en blijft het Zuiden
gescheiden van het Noorden. Zulks en belet niet dat
men in het Noorden, hedendaags meer als ooit, het
woord Nederlandsch aanwendt om onze gemeenschappelijke tale eenen name te geven. In Belgenland, sederteenige jaren herwaart, doet men dat hoe lang zoo meer
achter. 't Is nochtans, voor die de zaken wat min
oppervlakkig beschouwt, eene groote en gevaarlijke misse.

Nederlandsche tale ? Dat is de
Nederland, of, hebt ge 't liever, de tale der
Nederlanden. Nu, wat verstaat men hedendaags door
Immers, wat is de

tale van

het woord Nederland ? Daar ligt de knoop. Enwel,
Nederland is het land dat de Franschen La Hollande,
dat de Vlamingen, verkeerdelijk Holland noemen. Geen
eene der belgenlandsche gouwen en is daar inbegrepen.
Hier end daar is er nog wel een liefhebber die somwijlen gewaagt van Noord- en Zuidnederland, die spreekt
van de Nederlanden als hij wilt zeggen Nederland en
Belgenland ; maar die eertijdsche beteekenisse en is niet
meer geldig voor de wet. Wilt ge 't bewijs? Vergelijkt
een vrijmerk van Kier (timber of postzegel beet dat in
schuimtale) met een vrijmerk van gander. Op het eerste
staat er, niet Zuidnederland, maar Belgie, d. i. Belgenland; op het ander staat er, niet Noordnederland,
maar Nederland. Zelfs het meervoud heeft den eigensten en den zelfsten zin : Op geldstukken kunt ge
lezen b. v. : Willem III koning der Nederlanden, 1876.
Nederlandsche tale is bijgevolge zooveel te zeggen,
noch min noch meer, als hetgene Vlamingen, Brabander&
en Limburgers, met een onnauwkeurig woord, Hollandsche tale zouden heeten.
Indien wij dus de eene en algemeene tale met den
name Nederlandsch bestempelen, wat moet er daar
noodzakelijk uit volgen? Dat het germaansch gedeelte
van Belgenland, ten opzichte van het Nederlandsch,
welhaast zal staan daar het waalsch gedeelte staat ten
opzichte van het Fransch, 't is te zeggen ... daar de
bezem staat. Die nog niet genoeg ontworden en zijn
om goedsmoeds zulk een knechtschap te aanveerden,
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Nederlandsche tale mar de mane

wenschen...
't Moet wel zijn dat J. Muyldermans insgelijks
bezwaar vindt in dien name Nederlandsch, want in zijn
Bijdragen, gebruikt hij meer

hooger aangetogen werk

het woord Nederduitsch als het woord Nederlandsch.
Ten jare 1889 verscheen van hem een Handboek voor
het onderwijs der Nederduitsche taal en in 1892 heeft
hij, met medewerkinge van eerw. beer J. Bols, eene
Nederduitsche Bloemlezing uitgegeven. » (Biekorf; IV,
348-35o.)
Tegen den naam van Nederlandsch deed E. H. J.
Craeynest, , in een antwoord, nog de volgende redens
gelden :
« i) Die name en geldt bijgevolge maar in de
boeken; gij bekent het.
In de spreektale van het eigentlijke yolk in Nederland en van vele geleerden zelfs, is hij tot nu toe
ongebruikt, zooals wij hooger gehoord hebben. Bij het
eigentlijke yolk in Belgenland en in den vreemde, is
hij daarenboven onverstaan.
2) Zelfs in de boektale is die name nog zoodanig
jong en onvaste, dat hij verre is van onverdoofbaar
to zijn.
3) Algemeen gebruikt in de boektale en is hij ook
niet. Wij hebben het hooger bewezen.
4) Menigeen in Belgenland en wilt volstrekt van
dien name niet weten. Anderen, ook in Nederland,
bezigen hem, omdat ze, en met recht, eenen algemeenen
name willen voor ons aller moedertale, en dat hunne
aandacht nog nooit op de ongeschiktheid van den
name Nederlandsch getrokken en wierd noch op de
deugdelijkheid van den name Dietsch. » Biekorf, V, 17-18.

Pontus de Heuiter schreef in 1581 « Aldus heb
ik mijn Nederlants over vijf-en-twintigh Jaren gesmeet
uit Brabants, Flaems, Hollants, Gelders en Cleefs. »
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Nederduitsch ; op

't einde der 18 e eeuw zou hij haast
algemeen in voege komen ; hij zou zelfs in WestVlaanderen burgerrecht verwerven in 't Idioticon van
De Bo, in de S. Luitgarde gilde zaliger, ja tot in
de Gazette van Kortrijk, onzer toezicht van Meester
Gezelle en die naam zou nu al met eens onaanvaardbaar vvorden ?

Omdat het yolk dien naam niet gebruikt. —

Wat

het yolk in Noord-Nederland zegt, weten wij niet. Het
spreekt wellicht meest van Hollandsch. Wat ons yolk
-betreft, het ke p t dien naam niet, 't is waar; maar
't is de schuld van 't onderwijs, hetwelk van hoog
tot laag verbasterd en verfranscht is.

Omdat die naam niet algemeen gangbaar is in
de boektaal. — 't Is waar ; maar degene die 't w.
Nederlandsch verstooteii, schermen voor 't Dietsch niet,
maar voor 't Vlaamsch en zijn nog doordrongen van
de gedachten, vvelke de omwenteling van 1830 to weeg
brachten. E. H. J. Bols, die zijne Bloemlezing Nedenduitsch genoemd heeft, bezigt en erkent ook den name

Nederlandsch.
Omdat die naam voor de wet niet meer geldt.
Al wat Nederlandsch klinkt, spreekt ons van 't koninkrijk
der Nederlanden. — De naam Nederlandsch heeft eene
dubbele beteekenis. Hij heeft eene ambtelijke beteekenis,
voor al vvat het koninkrijk der Nederlanden betreft ;
hij heeft eene tweede beteekenis, voor al wat de lage
lande bi der see aangaat. Mag een woord nu maar
eene enkele bediedenis meer hebben ? Bleef men na de
stichting van de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
van de Spaansche en de Oostenrijksche Nederlanden
niet gewagen ? Wie vaagt er de ontelbare bladzijden
uit onzer beste schrijvers, waar er van Noord- en
Zuidnederland gesproken wordt? Laat ons dien naam
uitroeien als wij een Dietsch Woordenboek, lijk het
Groot Nederlandsch, de schatkamer onzer taal, een
Middeldietsch, als dit van Verdam, een afleidkundig
Woordenboek als dit van Franck, zullen tot stand gebracht
hebben.
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Omdat wij daardoor het knechtschap van 't Noorden
aanvaarden en Tullen staan daar de beiem staat. —
Wij zullen altijd staan waar wij, dank aan onze letterkundige en wetenschappelijke werken verdienen te staan.
Ten andere, wij worden zoodanig niet verstooten. Staat
De Bo op iedere bladzijde van Verdam niet? Had
W. Zuidema het inzicht niet op het Congres te Arnhem
het volgende te verdedigen : Vreemde woorden onnoodig
te maken, door opneming van Vlaamsche en andere
woorden in de schrijftaal? Getuigde M. De Vries in
zijne laatste les niet dit hij veel, zeer veel aan de
Vlaamsche broeders verschuldigd was? Erkennen de
Nederlandsche taalgeleerden niet, dat wij hen ver vooruit
zijn in de studie der gouwtalen? Zijn vele Belgische
schrijvers niet verplicht, in Nederland eenen uitgever
te zoeken? Zien wij de Nederlanders en de Belgen,
op de Taalcongressen, als y olk van eenen slam, als
Nederlanders van eenen oorsprong niet verbroederen ?
J. CLAERHOUT.

BEKENDMAKINGEN.
Laat ons. — « Prof. VERDAM besprak in de Nederlandsche
Koninklijke Academie de vormen : laat ons en laten W". In de
eerste plaats werd historisch nagegaan welke der beide vormen de
‘oorspronkelijk gebruikte is. Uit het oude Germaansch en- verwante
talen, uit Vondel en Hooft, Langendijk, enz. evenals uit schrijvers der
negentiende eeuw werd het gebruik nagegaan en kwam de spreker tot
de slotsom, dat alleen laat ons de historisch juiste vorm is, loch dat
reeds in de zestiende eeuw uit misverstand de andere vorm gebruikt
werd; deze laatste vorm, uit de spreektaal voortgekomen, heeft zich
langzamerhand dezelfde rechten als That ons veroverd. Daarna besprak
prof. VERD.A.111 de kwestie van bet gebruik in het middelned. van
laten als hulpwerkwoord .. » (Ned. Spectat.).
De Wortels s-teud-, s-teub-, s-teug- in 't Germaansch. —
Wij hebben eenc uitmuntende studie gelezen over de fJ/urzelvariationen : r-teud- : stooten , s-teub- : stubben, stomp; s-teug- : stole,
stuiken. Zij staan met elkander in nauwe betrekking en menigvuldige
woorden van nagenoeg dezelfde beteekenis zijn uit elkeen der Brie
wortels gesproten. (SIEVERS' Beitrdge, XVIII, 2.)
Max Muller. — Het Lzteraturblatt fzir Germ. tend Rom. Philologie van Januari zegt dat de nieuwe uitgaaf der welgekende en door
iedereen verstaanbare Lectures van MAX MULLER over de spraakgeleerdheid, rekening houden van den voortgang der wetenschap, maar
hier en daar nog verouderde leerstelsels voordragen.
Het voorvoegsel py. — De afleiding van vocht is duister.
vocht te doen hebben met een voorvoegsel, dat in 't Grieksch py- was en in 't Germaansch py-, p. of
fy en f- zou geworden zijn. Lees een uitgebreide studie over dit
voorvoegsel in Beitrdge, XVIII, 2.
OSTHOFF vermoedt dat wij in

Vlaamsche Bibliophilen. — De laatste uitgaaf der VI. Bibliophilen is het eerste deel van den herdruk der Sermoenen van NICOLAAS PEETERS (16 e eeuw), bezorgd door Hoogl. ACQUOY, van Leiden.
Schrijftaal. — Welke taal dienen wij te schrijven? De taal die
gemaakt en verrijkt wordt door goede schrijvers en dichters : « Goede
schrijvers bedenken zich nog eens, voor zij een woord of zin neerzetten, en flappen niet zoo maw de woorden er uit, als gemeenlijk in
't dagelijksche Leven gedaan wordt. Overal waar gezocht wordt naar
het juiste woord, om zich zoo goed mogelijk uit te drukken, moet
de taal winnen. Zooals in alles wordt de natuur door de kunst veredeld
en volmaakt, en dit geldt ook wel degelijk van de taal. In alle
beschaafde landen vormde zich aldus eene kunsttaal, die door keuze
tot stand kwam en als een ideale spraak beschouwd kan worden....De goede dichter zal oude en vergeten woorden weer opdelven
en de juiste en aan ieder zaak eigen uitdrukking in 't licht brengen.
Geheel, zooals VONDEL deed, toen hij in de werkplaatsen der ambachtslieden de juiste uitdrukking ging vinden — ook nieuwe woorden zal
(le dichter opnemen, als ze door 't gebruik geijkt zijn.
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In ons land, waar zoo gemakkelijk vreemde woorden ins!uipen,
kunnen de taalgeleerden veel goeds does, door ze telkens te brandnet ken en er voor te waatschuwen. » (Ned. Spectat.)
Doom en Stoom. — c Ik vermoede dat nevens het Westgerm.
zelfst. naamw. daumoz, door middel van het voorvoegsel uz (got. us)
...------ uit, een werkw. uzdaumjan zal ontstaan zijn. T)aar de werkw.
diet op het voorvoegsel, maar op de stamlettergreep beklemtoond
wierden, is het gansch natuurhjk dat de stemzaatlooze u wegviel; het
werkw. nam, mitts de noodzakelijk geworden verscherping der ingaande
zd tot st, de gedaante staumjan aan. Dit moet al heel vroeg geschied
zijn, voor de wijziging der germ. z tot r. Naar dit werkw, wierd
.dan, voor het intreden van den omklank, een nieuw zelfst. naamw.
gevormd, te weten staum - oz, dat vertegenwoordig l is door het dietsche
steam, het angelsaksische steam (ags. e'a= germ. au), nieuw engelsch
steam. » Aldus onze medewerker A. DASSONVILLE in Bideorf, III, 366.
Van den os op den ezel. — « Dezer dagen in BORCHHARDT'S

,SprichwOrtliche Redensarten iets nasnuffelend, viel mijn oog, bl. 131,
.op de uitdrukking vom Pferd auf den Esel kommen en dacht ik
klaarin eene bevestiging te vinden van de vaak uitgesproken I ewering,
slat onze spreekwijze van den os op den ezel springer eigenlijk geluid
heeft van den ors (paard) op den ezel. » Tdschrift voor Ned. Taal,en Letterkunde, 1894, nr I.
Dietsch. — E. H. J. CRAEYNEST heeft zijn opstel over de namen

.onzer taal afzonderlijk laten veischijnen.
Middelnederlandsch. — Het derde deel van D r VERDAM'S

Nalehzederlandsch Woordenboek is voltooid. Het gaat van G tot K.
De Hel in Friesland. — De geleerde Fries, JOHAN WINKLER

fo nd ons eene lezenswaardige, naamkundige bijdrage over de Hel in
Friesland. q De oude Germanen in het algemeen, en dus ook de oude
Friesen, hadden in hunnen Heidenschen tijd eene voorstelling van de
Hel, van de plaats waar de, onzalige geesten of zielen verblijven, als van
een duister, koud en vochtig oord. Zij dachten zich deze plaats, deze
Mel (reeds door hen aldus genoemd) als een groot hol ergens in het
binnenste der aarde, onder de wateren. Holen en spleten en kloven in
bergen en rotsen, geheimzinnige bronnen in de bergachtige streken, of,
in de lage landen aan zee, gelijk Friesland er een is, diepe, schier
onpeilbare putten met water gevuld, diepe poelen of kleine meerkes, of
,00k diepe kolken in stroom of zeegat, waar de golven bruischten en de
6tormwind loeide, gaven, naar hunne meening, toegang tot het onzalige
oord. Dat waren de helsdeuren, en de randen van zulken put, de boorden
van zulken poel, waren de randen, de boorden van de Hel. » Dergelijke
wateren droegen den naam van Holmar, een Friesch woord bij ons in
Lien geslachtsnaam Hollemaert overgebleven.
J. CL.
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VARIA.
Van het praverbium du, waarschijnlijk verwant met bet Oudsaks. tor
het Oudhoogd. zuo, Nederl. te, getuigt B. DELBRUCK in zijne Syntax der
Indogermaansche spraken : « Urspriinglich mag es eine deiktische Partiket
gewesen sein.
Wij gelooven bet zooveel te gemakkelijker daar dit voorzetsel bij de
Gotische onbepaalde wijze zoo wonderwel het Grieksche lidwoord vervangt.>>

De verdienstelijke geschiedschrijvel S DE POTTER en BROUCKAERT'
zeggen dat de dorpsname Dacknam een raadselachtige naam is.
Hij is nochtans zoo moeijijk om ontleden niet. Wij ontstukken hem
als volgt : Dackn-am en erkennen in 't eerste lid, luidens de hedendaagsche
en ook luidens de oude gedaante van i 156 Dackenham, een zwakken
genitivus en in het tweede lid den gekenden uitgang ham veler angelsak.
sische plaatsnamen.
Dacken is de bezitsvorm van den oudgermaanschen mansvoornaam
Deice° of Tacco, die op zijn eigen bestond en ook als naamstam van velevoornamen 't zij als ingaande, 't zij als uitgaande lid deel miek.
't Is tot nu toe nog raadselachtig wat de naamstam Dag te bedieden*
heeft.
Men beweeit dat ham verwant is met heim, hem, woonstede, mar'
bet is onmogelijk het afleidkundig verband aan te wijzen.
Het woord ham beteekent eenen hoek tangs eenen stroom, eenen hoek
met gras en wilgen begroeid, van daar eene erve en ook eene erve met
womngen bebouwd, eene woonplaats,
,
Hamnamen zip menigvuldig in Engeland en ook hier en daar in'
Nederland verneembaar.
WILLEMS erkende in Dacknam de woonplaats van het dak en van
den nevel en kanonik DE SMET het huis van Idacus.
G. BERNAERTS. - Annales de l'Acadêmie d'Archeologie de Belgi-que, 3e serie, tome X, bl. 145. — stelt Dacken heel nauwkeurig in veld
band met Dacco maar gaat niet verder.
Dacknam beteekent dus heel eenvoudig de- woonplaats van Dacco enis nagenoeg dezelfde naam als Dackenheim bij Worms.
J. CL.
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NAVORSOHINGEN OVER DE KLANKATERANDERINGEN
VOORKOMENDE IN DE

WESTNEDERFRANK1SCHE EIGENNAMEN
DER

CHARTES DE SAINT-BERT1N.

N

deze verhandeling hebben wij vaor Joel de

tijdvakken te bepalen, biiinen dewelke de veranderingen voorgevallen 21j1-1, die de Germaansche klanken in onze Ouddietsche taal ondergaan hebben.
Deze taak, die in Naar zelve reeds niet gemakkelijk
is, worth verzwaard door vier omstandigheden : 10

,Het traagTaam werken der klankwetten

die wij beschouwen. Een klank verandert niet in eenen dag van aanzien, het duurt lange, b. v. eer eene a volkomen tot
e overgegaan is, en vooraleer dit geschiedt, doorloopt
.zii verschillige klankgedaanten, die niet door het geschrift
uitgedrukt worden. Eerst, vvanneer de gelijkenis met e
zeer treffend is, wordt e geschreven, en dan nog kan
ten andere schrijver meer gelijkenis vinden met a, en
zoo worden beide vormen eenen tijd lang, am de zege
worstelend, nevens elkander gebruikt. 2° De overleve-

ringen en gewoonten die door de schrijvers gevolgd
worden. Een schrijver heeft b. v. geleerd dat Wattharius met a en h geschreven wordt, of hij is sedert
zijne kindsheid gewend zoo te schrijver, of weet door
ondervinding dat zijne voorgangers zoo ,schreven, of
heeft een dergelijk geschreven voorbeel,d yoar_hern liggen,

— 4 --zoo zal hij als het erop aankomt ook schrijven, zelfs wanneer
noch a noch h meer gesproken worden. Zoo komt men
machtig vele vormen tegen, die wel aan eene oudere,
doch lang niet meer aan de tegenwoordige werkelijkheid beantwoorden. 3 0 De taal waarin onTe bronnen

geschreven

Tijn. — Al deze stukken zijn in het latijn
opgesteld, en de schrijvers moesten eenen natuurlijk-en

afkeer hebben voor het gebruik van klanken en klankverbindingen, zooals ua, uo, die aan de latijnsche taal
vreemde zijn ; waarom zij ook gereedelijk hunnen toevlucht names tot een klankteeken dat den naastgelegenen, meest, zooals uit den aard der zake vloeit, den
ouderen klank verbeeldt. 4° Het betrekkelijk klein getal
woorden waarover wij beschikken : hieruit volgt dat
eenige bijzonderheden nog in het duistere blijven.
Niettegenstaande dit alles, is het ons mogelijk niet
ongewichtige daadzaken gade te slaan ; en, door gevolgtrekkingen uit ons materiaal geput en door vergelijking
met de stamverwante gouwspraken opgehelderd, ons
een gedacht te vormen over de ontwikkeling onzer taal
in die lang vervlogen tijden.
De werken, tot dewelke nu en dan zou kunnen
verwezen worden zijn : W. Braune : Althochdeutsche
Grammatik. J. H. Gallee : Altsachsische Grammatik.
P. J. Cosyn : De Oudnederlandsche Psalmen. W.
Waltemath : Die frankischen Elemente in der fran-

Visischen Sprache.
De oudnederlandsche Psalmen zijn geschreven in
de Oostnederfrankische tale van rond de jaren goo.
Onder de hoogduitsche spraken, behandeld door W.
Braune, komen het Middel- en Opperfrankisch : deze
hebben, gelijk de hoogduitsche tale in het algemeen,
veel overeenkomst met het Nederfrankisch, voor hetgeen
de ontwikkeling 'der klinkers aangdat. Waltemath behandeit de eigennamen, die, van de 5 de tot de 9de eeuw,
voorkomen bij de Franken, die in het algemeene de
tegenwoordig franschsprekende deelen van Frankrijk
bewoonden. T Het gebied, waarmede onze oorkonden
in betrek zijn, behoort tot de grenzen van het Romaansch-

— 5 -,en Dietsch- (bepaaldelijk Westvlaamsch-) sprekende land.
De namen die wij aangeven hebben doorgaans een
,echt en zuiver Germaansch uitzicht ; slechts pier en
daar zijn sporen van romanisatie te ontwaren.

*
KL1NKERS
a.
1 0 Aan de Germaansche a beantwoordt, gelijk in
al de Germaansche talen, regelmatig eene a.
2° Omklank tot e. — In het Gotisch blijft de a
ongeschonden; loch in de jongere Germ. talen verandert de beklemtoonde a in e, onder de werking eener

i

of j der volgende lettergreep. In het Oudhoogduitsch
bemerkt men deze verandering of zoogenoemden omklank

sedert 75o, nog weifelend tot rond de jaren Soo. Hetzelfde geldt voor de Frankische eigennamen bij Waltemath. In de Psalmen heerscht de omklank ten voile.
Uit onze bronnen kunnen wij opmaken dat in het
Westnederfrankisch de omklank rond de jaren Boo reeds
eene voltrokken daadzaak was
Elf-harius 8o6 (Albi), Ege-boldo 831, Hostede 857,
enz. Wisten wij met zekerheid vast te stellen dat in
Her-oaldo 7q 5, Her-aldo 770 de stam Harjo- verscholen
zit, dan zouden wij mogen oordeelen dat de omklank
reeds tot het bewustzijn gekomen was rond het midden
der 8' te eeuw. Dit vermoeden is overigens zeer gegrond,
en bekrachtigd door de vergelijking der verwante talen.
. Dat -harius, nevens -herius, -(h)erus nog bewaard
en gebruikt wordt, is toe te wijten aan de gewoonten
der schrijvers. — De vorm

Here-marus

heeft betrek

op het jaar 695, maar is get rokken uit den chronijkschrijver Iperius, die leefde in de 1 2de eeuw, en lien
name geschreven heeft, niet gelijk in de tijden waarover
hij schreef, maar gelijk in den tijd waarin hij schreef.
30

Verandering van a in o voor 1 + tandklank.

— In het vroegere Dietsch is al, gevolgd van eenen
tandklank, veranderd in ol, om later dan, gezamentlijk
met oorspronkelijk ol + tandklank, over te gaan tot

ou. In het Oudhoogduitsch en het Oudsaksisch komt
ol voor al + tandklank sporadisch te voorschijn ; in
het Middelnederduitsch is ol in dergelijk geval algemeen
geworden. In onze bronnen komen wij deze verandering
nooit tegen in het eerste deel der samenstelling, dock wel

Chrodoboldus 648; later nog al dikwijls : Ege-boldo 831, enz.
Daarnevens zijn de vormen met a ook bewaard en in

in het tweede deel, en dat seders de eerste tijden :

gebruik gebleven. — Sedert de tweede heift der 1 Isle
eeuw schijnt dan de

1 opgelost

fort to65 (misschien romanisatie),
hem, beide in i o66.

u : AudenOuden-fort en Oudente zijn in

e en i
1° In het algemeen beantwoordt onze e aan de
Germ. e, en onze i aan de Germ. i = indogerm. i, en
e voor i,j der volgends lettergreep en voor eenen gedekten
neusklank; nogtans hebben wij e voor i in Asi-lendus 648.
2° Even als in de Psalmen en in het middeleeuwsch
Dietsch verwisselen e en i soms onder elkander.
3 0 Of de i in open lettergrepen reeds tot e was
overgegaan, kunnen wij uit onze oorkonden met wijs
worden.
4° De gekende Dietsche wijziging van i en e voor
r schijnt in den loop der 1 ' de eeuw te vallen : (West-)

kerka

1026, nevens (Wist-)

kirka

817;

Gode-verhd

to87,

o en u.
t° In het algemeen beantwoordt onze 0 aan eene
vroeg Germ. o, d. i. u voor eenen a-, e-, o-klank der
volgende lettergreep; en onze u aan de Germ. i,t in de
andere gevallen.
2° Voor liquida + medeklinker wisselen u en o,
zooals in de tegenwoordige taal , loch voor r + mede
klinker is o meer gebruikelijk.

—7
3° U is, evenals in de overige oudere Germ. talen,
nog bewaard voor neusklank + medeklinker.
4° In open lettergrepen zal de o, binnen de I Ide
eeuw wel tot alleenheerschappij gekomen zijn : vgl.

Poparingehem 1040

enz. met

Pupurninga villa,

tus-

schen 844 en 864.

e.
In het Friesch en Angelsaksisch is de Germ. 6 of
,..
ce meest bewaard, of tot ca, resp. é wedergekeerd. In
het Oudsaksisch is de g gedeeltelijk bewaard gebleven;
sedert het einde der 8 ste eeuw komt daarnevens ook a.
Zoo ook in de frankische eigennamen bij Waltemath.
In de Psalmen hebben wij doorgaans a. In het Oud hoogduitsch hterscht a reeds voor de 8 ste eeuw, en in
de frankische gouwspraken (volgens Braune) reeds in
de 6 de en 7de eeuw. In onze oorkonden vinden wij van
den beginne of a : Audo-marus, Chrod-marus, Er-

marus, Wald-marus, Rad-baldus : al deze namen komen
voor in de eerste oorkonde, die dagteekent van het jaar
648. — Is in Leod-redingas 723 de é bewaard in eene
minder beklemtoonde lettergreep ? Of hebben wij eenen
omklanksvorm, wat toch wonderbaar ware? Het latere
1087, wat ook de oorsprong van dezen naam
weze, is alleszins van bewijskracht beroofd.

Rot-nedh

i en ii.
De Germ.

i

en a zijn ongeschonden bewaard.

O.
In het Oudsaksisch is de Germ. o doorgaans
gebleven. Volgens Braune, is in het Oudhoogduitsch
de Germ. 6 gedurende de 8 ste en 9 de eeuwen veranderd in oa, ua, uo, waarnevens 6 nog in gebruik
was; in het Frankisch is 6 sedert het midden der
8 ste eeuw uo geworden (niet oa, weinig ua) waarnevens
6 tot het einde der 8ste eeuw in gebruik blijft. In de
Psalmen is

uo

de gewone vorm, loch daarnevens ook

o.

In onze oorkonden is meest ei geschreven, zekerlijk
meest uit getrouwheid aan de overgeleverde gewoonten,
daar wij in de tegenwoordige taal uitsluitelijk oe (uit uo)
hebben, als vertegenwoordiger der oudere 6. Wanneer

de vertweeklanking begonnen is, kunnen wij, uit gebrek
aan materiaal, met geene zekerheid bepalen. Zonder
twijfel was zij ingetreden in het midden der 9 de eeuw,
zooals blijkt uit de vormen Gruonomberg 857, Gruononberg 867, Hruod-waldus 865 of 866. — Eens hebben
wij ua, te weten in Hruad-waldus, 865 of 866. —
Hoe is Guo-bertus 648 te beoordeelen? — Deze tweeklank schijnt ook voorgesteld te zijn door u in Ruminga-hem, tusschen 844 en 864 en in Rum-oldus 975.

ai.
In het Oudsaksisch is de Germ. tweeklank

ai

door-

gaans vervangen door d; in de Psalmen door d en ei.
In de eigennamen bij Waltemath is ai (ook door 'ae
verbeeld) gebleven. In het Oudhoogduitsch is ai te zamen
gesmolten tot é voor h, r, iv binnen de 7de eeuw,
en voor de andere klanken veranderd in ei, op het
einde der 8ste eeuw. Onze oorkonden leveren te weinig
stoffe om een duidelijk gedacht te geven van de behandeling van dezen tweeklank. Voor r was hij reeds é
geworden in 648, zooals blijkt uit de vormen Winigerus en misschien Er-marus, die in de eerste oorkonde
voorkomen. Bewijst de daarnevenstaande naam Bainus
dat deze verandering nog niet voor alle klanken plaats
gegrepen had ? Doch over Bainus heb ik geen beslissend
oordeel. In alien gevalle was rond het midden der
8ste eeuw de verenkeling reeds ingedrongen voor andere,
en waarschijnlijk voor gelijk welke klanken, zooals
bewezen words door Hrochas-hem 745, Hrocas-hem 77o,
en misschien door Chenricus 776. — Eens ontmoeten
wij ei, te weten in Loninga-heimo 776.

au.
In het Oudsaksisch is de Germaansche tweeklank

—9—

au
en

Bij Waltemath is

au

6;

ó
ao) gebleven.
au gewijzigd tot ó voor h

doorgaans verbeeld door

ou.

in de Psalmen door

(ook geschreven

In het Oudhoogduitsch is
en al de tandklanken, in de 8 ste eeuw, in het Frankisch
circa 750-6o, en tot ou voor de overige klanken in de
9de eeuw. In de oudste onzer oorkonden is au bewaard :

Audo-marus 648, Launardiaca villa 648, Aude-bertus
Loninga-heimo in 776, Od-landus 794,
Lonasto Soo, enz. Maar wat is Osoro-waldus, in 648?
662; — loch

— Daar deze tweeklank in onze bronnen alleenlijk voor

tandklanken voorkomt (later, in 857 ook voor h in
Ho-stede), is het onmogelijk to oordeelen of hij voor
eenen dergelijken medeklinker vroeger verenkeld is dan
voor eenen anderen.

eu.
Geen klank is onregelmatiger behandeld dan deze.
In 648 komt hij voor als eu in eenen i-stam : Leudolenus, en als io in eenen 6-stain : Tiodo-baldus. Verders
vinden wij hem in de 8ste en 9de eeuwen onder de vormen

eo en io, tweel maal ook onder den vorm e : Madallebus 788 en Leb-drudis 8o8; in de 1 1de eeuw onder
de vormen e en i.
In een volgend opstel zullen wij de medeklinkers
bespreken.
A. DASSONVILLE.

MEENEN.
E vergeefs heeft men tot heden toe gepoogd den
stadsnaam Meenen te verklaren.
Niemand heeft een voldoenden uitleg gegeyen.
Trachten wij te bewijzen dat de naam niets anders
is dan eene Romaansche gedaante van den Oudgermaanschen vorm, van de eerste benaming van deze
woonplaats van Germanen aan de Leie, te weten

Mei-

ninga.
Dat zou in onze taal nu luiden Meiningen of
Meeningen.

De oudste gedaante dagteekent van 1087 : in eene
latijnsche oorkonde leest men : Altare de Menin.
Men raadplege het standaardwerk van Dr RembryBarth : Histoire de Menin.
Wij ontleden : Men-in en zullen toonen dat het
eerste deel als Mein kan gelden en dat de uitgang in
een Romaansche afgesleten vorm is van den vollen
Germaanschen uitgang, inga.
De e van Men is lang : de Jatere gedaanten leeren
't ons ten duidelijksten :
In 133t vinden wij

Meenine en in 136o thane
van Meenene.
De e van Men wordt dus verbeeld door de scherpe
ee, die in 't Middelnederlandsch een wisselklank is van
den Oudgermaanschen tweeklank ei.

Het is dus zeker dat wij in 't eerste lid van Men-in
den oorspronkelijken vorm Mein moeten erkennen.
■.■

Het tweede lid van

Men-in

staat voor ins,

inge,

inga.
Daar vinden wij overvloedig betoog van in menig-'
vuldige Romaansche gedaanten van Oudgermaansche
plaats- en geslachtsnamen.
Wij zullen er eenige aanstippen.
De Fransche dorpsnaam Avelin stond vroeger bekend
als Aveling. De voile gedaante is Avelinga en beteekent de afstammelingen van den man, die den naam
droeg van Avelo. Avelingen hebben ook gewoond te
Avelghem, te Avelingahem langs de Schelde. Avelo is
een verkleinvorm van Avo, een Oudgermaanschen mansnaam bewaard in den dorpsnaam Avon-huvila der

Freckenhorster Heberolle
AnTin een tegenwoordigen Franschen plaatsnaam
ontleden wij als Ansinga.
Dd, vroegere spelling Anseng staat borg voor onzen
uitleg.
Daar hebben ook nog Ansinga, afstammelingen van
een ouden Anso gewoond te Anseghem in Vlaanderen.
Emmerin, een Fransch dorp stond vroeger als
altare de A mering bekend.
Ferin, een Fransch dorp was vroeger Fereng; 't
hebben daar Feringa gewoond even als te Feringham
in Engeiand en te Feringasate in Nederland.
De Feringa zijn afstammelingen van Faro of Fere.
De dorpsnaam Merlin spelde vroeger Merleng.
Warcoing is zooveel te zeggen als Warcoinga, de
afstammelingen van Warco, een verkleinvorm van War,
een eigennaam ook bewaard in Wareghem, woonplaats
der afstammelingen van den Germaan, die den naam

War.
Warcoing staat in de oude oorkonden bekend als
Warcoin.

droeg van

- I2 De geslachtsnamen Bettin a Bonnin, Crommelin,
zijn niets anders dan Romaan-

Brunin, Copin, Hellin

Bettingen, Bonninga, Crommeling, Bruninga, Copinga, Helling.

sche wisselgedaanten van

Wij molten dus met recht veronderstellen dat de
uitgang in zijnen oorsprong aan den Oudgermaanschen
uitgang

inga

verschuldigd is.

Welke beteekenis behoeven wij nu te hechten aan
het woord Meininga, waaruit Menin en Meenen gesproten zijn?
Het beteekent letterlijk : de afstammelingen van den
Germaan die den naam gekregen had van Meino.
Meininga staat immers volgens het spraakgebruik
der eerste tijden van de geschiedenis onzer Westgermaansche talen in den nominativus meervoud.
Maar, zult ge ons zeggen, die naam is de naam
van een geslacht; het is geen plaatsnaam.
Vele maagschapsnamen zijn plaatsnamen geworden.
Als de lieden spraken, zeg g en ze : Wij gaan naar
wij komen van de Meininga....
Toen men het gevoel der eerste beteekenis verloren
had, kwam het gebruik in zwang, korter en gemakkelijker te spreken : Wij gaan naar Meininga; wij
komen van Meininga....
Zoo is natuurlijk de oorspronkelijke geslachtsnaam

de

Meininga;

een stadsnaam geworden.

Hebben er nog Meininga in Vlaanderen gewoond?
Ja wel, te Meighem in Oostvlaanderen.
In 969 stond die dorpsnaam geboekt als Meinghem,
hetgene voluit Meiningahem moet gelezen worden, woonplaats der afstammelingen van Meino volgens den algemeenen regel der Westgermaansche namenkunde.
Meino was een bekende mansnaam.
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Als naamstam maakt hij deel van Meinhard en
en ook van MeinTo, MeinTiko en Meini'ord
die in de kostelijke Freckenhorster Heberolle te boeke

Meinfrid
staan.

Mein vertoont ons den stam Magin.
Die stam wierd niet altijd samengetrokken tot Mein:
zoo kennen wij Megenfridus en Meinerswijk, eene
plek in Gelderland die van 814 tot 874 te voorschijn
komt als Meginhardeswich.
De stam Magin- is verwant met mogen en beteekent macht, kracht, sterkte.
Met dien versterkenden zin maakt hij deel van de
eigennamen die wij aangestipt hebben alsook van de
volgende Oudsaksensche woorden : meginfard, krijgstocht, meginfolk, eene machtige schaar, meginkraft,
groote macht, meginthiof, een groote roover.
Zoodat wij te Meenen het nakroost van den sterken
Frank, van den

vromen Germaan aantreffen.
J. CLAERHOUT.

EIVEMIZZIEZ
ONKOOTSCH.

onkootsch is een van die woorden,
die maar al vliegende van mond tot mond, epea

ET woordeken

pterbenta, het leven houden en, verstooten van
de boekentale, als bannelingen onder het yolk ommezv%rven en schuilplaats zoeken.
Het bijvglk. naamw, onkootsch zegt van een voorknoestig, knobbelig, niet gehandig 'n is.
B. v. eene onkootsche rape, een onkootsche beTemstok.

werp dat het

Het woord is blijkbaar saamgesteld uit het loochende
(hier liever het verachtende of versterkende) woordeken
on en 't woord kootsch.
Noch bij 't y olk noch in de boeken bestaat kootsch
op zijn eigen (00 gelijk in boom, loon) maar 't heeft
voorzeker in onze tale eene talrijke bloedverwantschap.
Het moet uit, denzelfden stam gesproten zijn als : koot,
kote, kuit(e), keut(e); geneuzeld : knoot, knuit, kneut,
kneutel, knook, kneukel, enz.
Het hoofdgedacht van deze woorden is een stootend,
uitstekend, stomp, knoestig voorwerp.
De keuten, kuiten, kneuten eener magere koe kent
iedereen ; iedereen kent het ellekeutjen of ellekneutjen;
hetgene de misleerde Vlamingen boulet noemen 'van
een peed, noemt de eigenrnondige Vlaming : koot,

kootgewricht.
Als de boeken spreken van eenen ontwrichten arm,
spreekt - het yolk van eenen arm die uit de foot is.
Dit woord noot heeft men nog in de geschrevene tale
niet durven opnemen om reden van het onduidelijk

verband tusschen

foot

en

gewricht.

Nochtans dit is

wel een echt passend woord : noot immers staat hier niet
voor nux (latijn) maar wel voor knoot, knook, kneukel.
De k is weggevallen lijk zij deed voor k)nijpen, le)nieTen,
k)noestig enz. Dus nootTiekte is zoowel en zoogoed als
gew richtrhumatisme.
Kootsch ware dus knoestig, knobbelig ; nochtans daar
iets knobbeligs niet noodzakelijk wanschapen is, doet
het Yolk er het verachtende woordeken on bij : zoo doet
het bij kruid, kost, patjuistig, (vol patjuisen, tjuiten,
tuiten) en zegt, om deze zaken onder slecht oogpunt voor
to stellen : onkruid, onkost, onpatjuistig.

A.

DE PAEPE.

BEKENDMAKINGEN

•

Klanknabootsing. _— Wij 1'zen in het Literurblatt fiir
manische and .Romanzsche Phziologze van Augusti : « Die auft,
sachen beruhenden Ergebnisse zeigen, das die OnomatopOie als
schopferische Kraft viel mehr Erscheinungen zu Grund gelegeals man wolh angenommen hat. » Daarbij worden eenige vuort:
aangehaald uit het werk van J. WINTELER, Naturlaute and Sk
in hetwelk het geluid der vogels wetenschappeiijk en de vogeir,.
afleidkundig onderzocht worden. Vergelijkt hetgeen GUIDO 0,-,
schreef in den I" jaargang van Loquela : « Al dat gars is, ga,.!,
Afleidkunde. — Het Deensch « Etymologisch Ordbog ,,
JESSEN gaat ' van A tot 0 en verschijnt te Kopenhagen bij Gyldot
Nomina Geographica Neerlandica. — Aan het wetenschhppelijk onderzoek der plaatsnamen heeft, twaalf jaar geleden, het Koninkl.
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, moedig de hand geslagend
Het nam zich voor de overtuigende bewijzen te leveren, uit afleiding
en beteekenis, hoe iedere aardrijkskundige naam tot den huidigen
vorm is gekomen. Waar dit zonder veel gissingen aangetoond kon
worden, zou van zelf wel blijken of de tegenwoordige spelling foutief
is en hoe die verbeterd kan worden. » Drie deelen van het Tijdschrift
van dit genootschap zijn thans bij Brill te Leiden verschenen. « Hoe
vele plaatsnamen, vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Friesland
reeds grondig uit oude bescheiden zijn onderzocht en verklaard, daarvan kunnen de lange registers getuigen die zich achOr elk deel
bevinden. » (Ned. Sleet.)
Woordenboek der Nederlandsche Taal. – Van het Tiende
Deel verscheen de laatste aflevering, gaande van Onzin tot Ooilam.
In deze aflevering wordt het woord cog met zijn samenstellingen
behandeld in 45 biaden !... Proficiat D r KLUYVER en D r DE VREESE.
Vergelijkende Spraakkunst. — Zooals men weet komt er
een derde boekdeel in den Grzindriss der Vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen van K. - BRUGMANN, te weten
de Syntax, opgesteld door B. DELBRUCK. Het eerste deel is verschenen,
beslaat ;'95 bladzijden en handelt bijzonderlijk over 't gebruik der naam-vallen, der bijvoeglijke naamwoorden, der bijwoorden en der voorzetsels.
Klankleer. — De eerste heeft is verschenen van W. VIETOR'S
derde uitgaaf : Elemente der Phoneta des Deutschen, Englischen
und Franthsischen. (Leipzig, Reisland M. 3.)
J. CL.

#

VARIA.
De beteekenis van het woord Apa was die van water. KLUGE,,
Et. Wtb. i. v. aye houdt het voor Keltisch, hoewel het in geen der
Keltische talen voorkomt. Het komt echter vrij ver nooidoostelijk,
van den Rijn voor, zelfs in Westfalen. Hesapa, later Hesepe, Widapa,
Geldapa, Hasa:pa, verder Epe, Elsepe, Gallepe. Waar de stamsyllabetoonloos gewoi den is, is zij uitgevallen : in Elspe, 01:pe, Haspe ; in
Limburg : Gennep en Vennep.
Zoo schrijft j. H. GALLEE in Nomina Geographica Neerlandica„,
III, 322.
't Zou wel kunnen een Indogermaansch wool(' zijn, dat men in
't Sanskrietsch tegenkomt en dat in 't Germaansch de klankverschuiving,
niet onderging.
CL. J.

7 0 et Ileffort
tijboOvirt getuigi aan retteren,
Tkunot int efenotQap

111,-aink

al
.irot3i1PF-

Negende jaargang, 1894. — Tweede halfjaar.

SENTE AUGUSTIJNS REGULE IN DIETSCHE
met een fragment van
,

DE BEDIEDENESSE
I. INLEIDING.

de weiwillende en invloedrijke tusschenkomst
van den heer Ferd. vander Haeghen, wien ik
daarvoor, thans openlijk, nogmaals mijn warmen dank breng, heb ik het voorrecht gehad handschrift
nr 8217 der Bibliothêque de l' Arsenal te Parijs ten behoeve
mijner Ruusbroec-Klankleer te mijner beschikking gesteld
te zien. De uitvoerige beschrijving van dezen codex zal
de belangstellende lezer, naar ik hoop, vveldra kunnen
lezen onder nr 36 mijner Beschrijving der Ruusbroechandschriften welke de Klankleer voorafgaat. Hier zij,
alleen het noodzakelijkste vermeld.
Het handschrift, geschreven omstreeks het einde der
J 4de, wellicht reeds in het begin der i 5de eeuw, bevat
126 bladzijden perkament, 1 74 millimeter hoog bij 123
breed, niet medegerekend voor- en achteraan telkens een
schutblad.
De bladen la tot 7a bevatten den thans voor het eerst
uitgegeven Regel van den H. A ugustinus in het Middelnederlandsch. Bovenaan blad la leest men, geschreven
met zwarten inkt, met eene hand der i5 de eeuw
OOR

In nomine domini. amen. sente augustijns regele.
De tekst begint met eene groote, roode hoofdletter,
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zonder versiering, onhandig gemaakt, en loopt steeds door.
Daarentegen begint iedere afdeeling van den regel met eene
kleine roode hoofdletter. Op het eerste blad zijn de
twintig eerste regels nagenoeg geheel met eene grovere
pen nog eens overgedaan, blijkbaar omdat op sommige
plaatsen de oorspronkelijke inkt min -of meer verdwenen
was. Op een paar plaatsen zijn bij dit overdoen fouten
gemaakt.
De eerste regel van het onderschrift Bidt yore mi enz.
is met rooden inkt geschreven ; de twee volgende regels
met zwarten inkt, doch rood doorstreept.
Blad 7b is onbeschreven op blad 8a begint eene
« expositie » op den regel, zooals men dat in de middeleeuwen noemde, met het volgende opschrift in rooden inkt
Hier beg-hint de bediedenesse na den Tinne van I
S' Augustijns regele.
Deze tekst, Welke met eene leelijke hoofdletter D
begint, is van eene andere hand dan de voorafgaande
Regel, en loopt tot blad r Lb, zonder dat op blad i 2 het
vervolg te vinden is. Dat het handschrift echter nooit
meer dan dit fragment bevat heeft, blijkt uit de volgende
inhoudsopgave, op het verso van het voorste schutblacl
met eene vijftiendeeuwsche hand geschreven
In desen boeck staet bescreven
yerst Ons hey-leg-hen vaders Sint Augustijns regule
Item .i. deel vander expositien opter voirscreven
regulen
Item die .iiij. oeffeninghen
Item Ruysbroeck van den xij beghijnen
Item j. deel van broeder jan des kocs boeke
Al die verschillende werken zijn met verschillende
handers geschreven, en waarschijnlijk omstreeks het midden
der 15 e eeuw, naar het schrift der inhoudsopgave te oordeelen, samengebonden, zooals met werken van soortgelijken inhoud meer gebeurde. Aileen het « deel van
broeder Jan des kocs boeke » is sedert weer verloren
geraakt, of althans uit den codex verwijderd. Te oordeelen

.......".,

SENTE AUGUSTIJNS REGULE IN DIETSCHE.

7

naar de ruimte welke thans nog tusschen den eigenlijken
codex en het achterste schutblad open is, kan dit fragment slechts uit een klein getal bladen bestaan hebben.
1k heb dezen Regel van den H. Augustinus de moeite
der uitgave wel waardig geacht, niet alleen omdat er nog
zoo betrekkelijk weinig Middelnederlandsch proza is uitgegeven, maar ook omdat we hier niet met eene onbeholpen
vertaling te doen hebben. Een groot getal godsdienstige
tractaten, uit het Latijn vertaald, berusten nog allerwegen
in handschrift, maar verdienen nauwelijks het licht te
zien : het zijn vaak wel Middelnederlandsche woorden,
maar geene Middelnederlandsche zintnen. 1k ken er, welke
men slechts woord voor woord hoeft over te zetten, om
onberispelijke Latijnsche zinnetjes te hebben, maar die als
Nederlandsch zoo goed als niet te lezen zijn (i). Dit zal
nu wel niemand willen beweren van dezen regel van
S. Augustinus, al ontken ik natuurlijk niet dat de vertaler
zich niet heel dicht aan het oorspronkelijke gehouden
heeft; doch hij heeft ten minste geen Latijn met Nederlandsche woorden geschreven.
Daarvan zal men zich kunnen overtuigen, als men
den Middelnederlandschen tekst vergelijkt met den Latijnschen, welke onder den eersten medegedeeld wordt, tevens
met het doel, woordverklaringen overbodig te maken.
Niets is voor den jongeren beoefenaar van het Middelnederlandsch leerzamer, dan eene nauwgezette vergelijk mg
van een vertaalden tekst met zijn origineel : dan vindt
hij zelf, hoe allerlei woorden in de middeleeuwen eene
andere beteekenis hadden dan thans, eene beteekenis die
soms wel slechts eene schakeering der tegenwoordige is,
maar genoeg verschilt om het volkomen verstaan onmogelijk te maken.
Het Latijn geeft den lezer tevens een middel tot
contrOle in de hand, om na te gaan of de Middelnederlandsche tekst door mij goed is behandeld, vooral met
(i) B. v. de verschillende tractaten in het Weener handschrift van
de tweede Partie van den Spiegel Historiael.

,
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betrekking tot interpunctie. Ik zeif heb er de rechtvaardiging in gezocht en gevonden voor enkele tekstverbeteringen die noodig bleken : de lezing van het handschrift
is dan aan den voet der bladzijde vermeld.
Van die enkele ingrijpende veranderingen afgezien, is
de tekst nauwkeurig naar het handschrift afgedrukt, met
dien verstande dat het onderscheid tusschen u en v, i en j,
korte en lange s is opgegeven (ook in den Latijnschen
tekst), en dat de interpunctie en de hoofdletters door mij
naar eigen inzicht zijn gebruikt, evenwel zooveel mogelijk
met aansluiting aan het handschrift, dat heel vaak een punt
heeft, gevolgd door een hoofdletter. Zooals in alle Middelnederlandsche handschriften, is de splitsing der woorden
zeer inconsequent. Zooveel mogelijk is het handschrift
daarbij gevolgd ; in die gevallen echter waar de bedoeling
van den afschrijver onduidelijk is, heb ik naar eigen
inzicht gehandeld, en aaneengeschreven of gescheiden al
naar mate het eene of het andere mij wenschelijk voorkwam. Afkortingen, zoowel in den Latijnschen als in den
Middelnederlandschen tekst, zijn zonder aanwijzing opgelost : ze zijn weinig in getal, en ongewone teekens komen
Hier voor. Wel is echter opgegeven, wanneer ;iv door u (I),
en uu door iv is voorgesteld, zooals overigens ook in enkele
andere gevallen de lezing van het handschrift aan den
voet der bladzijde nader is vermeld, omdat mij dit om
de een of andere rede oorbaar voorkwam.
Bijbelplaatsen zijn opgegeven voor zoover ik ze kon
vinden. De Latijnsche tekst is medegedeeld naar de eerste
gedrukte uitgave, te vinden voor de Constitutiones
canonicorurn mg ularium capituli Windesemensis (Ultrajecti 1553) (2). lk ben daartoe in staat gesteld door de
(1) Ik kan niet nalaten hier in het voorbijgaan op te komen tegen
de vaak uitgesproken bewering, ook door mannen van gezag, als zou
dit gebruik van u voor iv eene verwarring der twee letterteekens zijn.
Het is zoomin eene verwarring als het gebruik van u voor onze v.
(2) Zie over de teksten dezer Constitutiones Prof. AcQuol's
bei oemd wei k Het klooster te Windesheirn en Tijn invloed, I, 93,
aant. 1 1 en vooral 206, aant. 3). De Windesheimers wiren reguliere
kanunniken der orde van den H. Augusttnus; zoo komt het dat de
naar dezen genoemden regel voor hunne Constitutiones staat.
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Arriendschap en welwillendheid van Prof. Acquoy, die zijn
,exernplaar van dit zeldzame boekje te mijner beschikking
stelde. Openlijk betuig ik hem daarvoor mijn hartelijken
:clank.
Meer dan waarschijnlijk is de Bediedenesse, waarvan ons handschrift ongelukkiglijk slechts een fragment
bevat, ook uit het Latijn vertaald. Ik ben er echter niet in
geslaagd dien oorspronkelijken tekst machtig te worden.
Het is bekend, dat de zoogenaamde Regel van den
Augustinus
niet door den beroemden kerkvader is
H.
geschreven, maar geput is uit diens Sermones duo de
moribus clericorum, volgens sommigen ook uit zijne
Epistola CIX (I). Om dien Regel nu goed te begrijpen, is
het onmisbaar eenige kennis te hebben van de economische
inrichting van de kloosters der reguliere kanunniken der
orde van den H. Augustinus. Het zou een onbegonnen
werk zijn, daaromtrent bier lets te willen mededeelen,
niet alleen vanwege de ruimte die daarvoor zou noodig
wezen, maar vooral omdat ik toch niets uit de eerste hand
zou kunnen aanbieden. De belangstellende lezer zij dus
bescheidenlijk verwezen naar het derde hoofdstuk van
Prof. Acquoy's Klooster te Windesheirn (I, 93- 441, waar
overvloedige bijzonderheden, met verwijzing naar de
bronnen, te vinden zijn.
Boven is reeds gezegd, dat de Bediedenesse niet van
dezelfde hand is als de Regel. Al was het anders, aan de
taal zou men dadelijk bemerken dat beide naar verschillende origineelen afgeschreven zijn. De Regel is vrij sterk
J3rabantsch gekleurd, terwijl daarentegen in de Bediedenesse slechts weinige eigenaardigheden van dit dialect
voorkomen en het geheel een Westmiddelnederlandsch,
,om niet te zeggen Vlaamsch, karakter vertoont. Zoo goed
als zeker is de Bediedenesse dus door een broeder, uit

(1) Zie THOMASSINUS, Vetus et nova ecclesiae disciplina, pars I,
lib. III, cap. 21, § 6, (die dit laatste ontkent), en HELYOT, Histoire des
ordres monastzques, religzeux et militaires (Paris 1721), tome II,
p. 18.

Jo
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Vlaanderen afkomstig, naar een Brabantsch gekleurd
origineel afgeschreven : men lette al vast op heyghen
(proper) Ha, en ghenoughet (sufficit) 1 b. Indien het
omgekeerde waar was, dan zouden de Westmiddelnederlandsche — resp. Vlaamsche — vormen in minderheid
zijn, en niet de Brabantsche.
Wat de taal van Regel en Bediedenesse beide ons,
leeren aangaande de plaats waar ze geschreven — in
letterlijken zin natuurlijk — en waarschijnlijk ook vertaald
zijn, wordt bevestigd door de volgende aanteekening, welke
mere leest op het verso van blad i2 van den geheelen codex,
d.i. op het schutblad van « de iiij oeeninghen » :
Desen boec es der broedere van S' pauwels in'
;oninghen gheheeten te rooden dale.
Deze aanteekening, van eene hand der i 5de eeuw,
staat ook op blad 126b, onderaan (met een licht verschil ..,
dit boec), achter « de xij Beghinen ».
De codex heeft dus deelgemaakt van de rijke biblior
theek van het klooster te Rodendale bij Brussel, ook het
Rooklooster geheeten, « Domus S. Pauli in Rubea
Valle » (i), waarvan ook eenhandschrift van Ruusbroec's
Tabernakel, dat thans , op de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel berust, afkomstig is (2).
Ten slotte wensch ik nog een beknopt overzicht te
geven van de belangrijkste vormen, vooral van diegene
waardoor het Brabantsch karakter van den tekst, en
het verschil met het Westmiddelnederlandsch ® resp.
Vlaamsch — het best aan het licht komt. lk ga daarbij uit
van het Oudnederfrankisch. De Regel wordt, zoo noodig,
door R, de Bediedenesse door B aangeduid. De cijfers.
slaan op de bladen van het handschrift.

i

(i) Zie voor de geschiedenis van dit klooster WAUTERS, Histoire
des environs de Bruxelles, t. III, p. 352-361, en ACQUOY, Het klooster
le Windesheim en TO invloed, 2, 198 en 3, 16-17. Op de Bibliotheek
te Brussel berust een handschrift, S II 181, dat een catalogus der
boekerij van het Rooklooster bevat, en waaruit blijkt, dat deze zeer
rijk moet geweest zijn.
(2) Te weten hs. B. Zie voor nadere inlichting de Beschrijving
der Ruusbroec-hand.sschrlften v66r mijne Klankleer, order nr 2.
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I. Verkorting van een oorspronkelijk langen klinker
in oppenbaren (inf.) 4a, twee maal ; oppenbaert (3 pers.
praes. thd.) 4a; oppenbaer (adj.) Loa, iob, 1 ib, twee
maal.
2. Verkorting van een oorspronkelijk gerekten klinker in de werkwoordsvormen van het praes. ind. der
IV klasse der « ablautende » ww. : brect (3 e pers. s.) lob;
ghebrect (3 e pers. s.) 5a ; ghef (imper.) rob; nernt (2e pers.
pl.) 5a; toenernt (id.) 5a. Fen enkel voorbeeld van de
VI klasse : dreght (3 e pers. s.) uit *dreeght, 6b.
3. Rekking. Voor r + cons. blijft de korte klinker
slechts enkele malen bewaard : ertsch ib; erve 1 lb; sterc
I la; werdech I I b. Daarnaast, in overeenstemming met het
Westmnl. (tevens Vlaamsch) in vele gevallen rekking :
aerme lb; aermen lb, tweemaal ; aermer ib; derweert
3a; eerden ioa; eerve 1 lb, tweemaal ; eerfnesse 1 Ib;
ontfaermen 7a; onweert 4b; sweert lob; weerdelic Ioa;
werweert 5b; opwaert i b.
R heeft een maal oerdele 5a, met den in het Westmnl.
meestal gerekten vorm van het voorvoegsel, daarnaast
ecliter ordeel 4a; (te) ordeelne 4b; orboert 5a; orboerleec 5b, twee maal.
Bid Ruusbroec zijn de gevallen waar rekking voorkomt in groote minderheid.
4. Onfr. a. Afwisseling eener oorspronkelijke a met e
voor r + cons. : ermoede la, twee maal; 2b; herde (in
herde waerde) 6a, 6b; hoeverde ib; hoeverdech 1 b; hoeverdegher lb; verhoverden 1 b; gherechtverdecht 8a;
rechtverdecheit 8b.
5. « Umlaut » van a en a.
I) Van a : manslechtech 6a, tweemaal ; almechteghen
I ob; gheslechten 1 'b.
verlinghen (differare) 6a, onderstelt *verlenghen, met
« umlaut » uit kverlanghen.
2) Van a : gheet 4a; 6b; dreght 6b onderstelt "dreeght;
wederspenech 9b.
6. Onfr. i in gesloten lettergreep : i in : bekint 6a,
6b; ghedinken 6a, twee maal ; inden (finire) 6a; verlinghen
6a; volbringhen 8a; volbringht 8a; volbringher 8a.
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e in ,melden (ghevere) 7a; en vent 7a, onder den
invloed van het in het Brabantsch gebruikelijke venden;
sente 7a, 8a, twee maal, naast sinte 1 r b (de jongere
opschriften buiten beschouwing gelaten) ; daarnaast bevint
4a ; bevinden 4a, 4b.
.Vooral belangrijk is tsheers 5a, van een nom. *here, die
vooral bij Ruusbroec vaak voorkomt; anders altijd haer (1).
*Here is dus de regelmatige vervorming van onfr. khiro
naast iro (de gen. van 't pers. vnw.) Intusschen bedenke
men dat in den Cottomaanschen codex van den Héliand
reeds era voorkomt, ofschoon slechts eenmaal (2), en ook
reeds in het Oudhoogduitsch, doch daar ook zelden (zie
BRAUNE, Ahd. Gr. 2 § 283, anm. 1, g en k). Here kan
dus direct uit onfr. *hero ontwikkeld zijn.
7. Onfr. i (= Germ. 'I of i + nasaal). Men bemerke
lift (van lien fateri) 412.
swicht 3b is onzeker : van swighen of swichten?
8. Onfr. O. Twee maal overgang van O in a, in *wart,
waaruit met rekking waerde(n) 6a, 6b.

9. Onfr. uo. Gewoonlijk oe in R, doch ook ue : eenmaal ue in rueke 6b naast roect 5a; buecskenne, 7a, naast
boec, passim ; uitsluitend ue in de volgende woorden
brueder 4a, 5a, 6a; bruedere la, lb, 3a, 4a, 5b; bruederen 5b; berueringhen 3a; huedere(n) 4b, 5a; suect 5a
Eenmaal u : brudere lb.
B heeft nooit ue, maar wel, zooals vaak in het
Westmnl., o: broderscap I la; nomen i la; nomen(t) i la.
io. Onfr. U. In R eenige voorbeelden van u in
gesloten lettergreep, ofschoon de volgende geene i of j
bevat : ghesunde 2a, 5b; sunden 4b, twee maal, 6a; sundelec 3a; sunderlinghe 6b, 7a.
B altijd o.
(1) Men zie voor de verhouding van here, hare en hone, KERN,
Limb. Serm, § 167. Men zie ook mijn opstelletje over Rinclus vs. 988,
in het Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterk. i3, 7 3 en vlg.
(2) Aldus bericht SCHLUTER in zijne recensie van GALL1ES
Altsachs, Gr. in het Jahrb. d. Ver. f. Niederd. Sprachf, 17, 153.
Gallee zegt :

selten.
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Zoowel B als R hebben altijd op, nooit up, wat in B
wel kon verwacht worden.
R heeft een voorbeeld van o, wanneer de volgende
lettergreep wel i bevatte : ghelost 5a.
I I. Onfr. ei en é (germ. ai).
R heeft ei (ey) in de volgende woorden, waar het
Westmnl. ee heeft : deylen lb; deilde I a; ghedeilt la;
ghedeiltheiden ga, ghemein(e) la, drie maal; 5a, vijf maal ;
ghemeynen lb; evenzoo in heyrneleker 3a, en heylicheit 3a (dat echter niet volkomen zeker is : zie de
foot bij den tekst), waar het Westmnl. ei kan hebben,
maar het Vlaamsch e heeft.
B heeft drie maal ghemeine I la, twee maal, en 1 1 b,
daarnaast tweemaal ghemeene 11 b.
Ghest lob is onzeker (zie de' foot bij den tekst),
maar heeft niets onwaarschijnlijks aan zich, daar in.
gesloten lettergrepen onfr. ei in de Linzburgsche Sermoenen (zie KERN § 5o) vaak, en bij Ruusbroec sours,
door e vvordt voorgesteld.
R heeft ie alleen in dierste la, tierst 4a, en (met
assimilatie) jester 3a. B heeft altijd eerst 8b, 'ob.
Voor andere woorden met ei, resp. e(e) staan R en B
beide op het standpunt van het Westmnl., doch niet van.
het Vlaamsch, dat ei zoo goed als niet kent. Zoo ghescheiden i ob, scheidet I la, naast ghescheedenheidt I I a.
l2. Onfr. iu en io (got. iu) en io (ohd. eo) leveren
allebei ie op; alleen iuw geeft un' in nuwe 26.
I 3. De klinkers der pvakke lettergrepen.
I) De zwakke vocaal e wordt 'geapocopeerd in de
bijvvoorden op -like, die daardoor met de bnw. op -lic
verward worden : eenmoedechlec 1 6; eenhertechleec 11;
gheestelec 86; heinzeleec 5a; lichaemlec 8b, ontfaermeleec 4a, 46; oetmoedechlic 8b; principaelleec la; roekeloesleec 66; swaerleec 4b; wreedeleec 4a, 46.
Slechts viermaal de voile uitgang : apostelike 8a;
haestelike 6a; rechtelike 8a; warachtechlike lob.
Verder is opmerkenswaardig, gezien het tijdstip
waarop het handschrift geschreven wend, ent 46, uit
*end, en dit met apocope uit ende.
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2) Onder de afleidingssuffixen verdient de vocaal van
-ilk -like nadere beschouwing. De i zal in het Westmnl.
wel het meest hare oorspronkelijke kracht behouden : thans
nog spreekt de Oostvlaming -lijk, niet -Mk uit.
We vinden in R en B :
-lic, -like : apostelike 8a; gheestelike(n) 6b, i ia;
-likere 7a; godlike 8a, i Ta, drie maal; haestelike 6a;
,onrastelike 7a; oetmoedechlic 8b; rechtelike 8a; warachtechlike i ob; vleeschelike 6b, 1 / a; vleesschenliken i /a.
-lec, -leke : eenmoedechlec ib; behoorlec 8b; gheestelec 8b; gheesteleken lob; lachterleke 2b; lichaemlec 8b;
,ontfanckelec ma; ontsienlec lob, wereleken 2b.
Eindelijk -leec : arbeiteleec 26; eenhertechleec lb;
eenmoedechleec I a; haesteleecst 6a; heimeleec 5a; merkeleec 3a; ontfaermeleec 4a, 4b, ontsachleec 7a; orborleec
lb, 56, twee maal; principaelleec la; roekeloesleec 6b;
swaerleec 4b; ,vreedeleec 4a, 4b.
Conclusie : -leke niet = leke, maar leke.
3) Nomina actoris op are : horare 8a; daarnaast met
« umlaut » (ohd. - ani en ani, - eni) van a : minneren 7a.
4) Men lette op de volgende gevallen van syncope
van 'e : gheten, part. p. van eten 4b; ghsinde 1 1 b (of
is dit laatste misschien eene schrijffout?).
/4. Medeklinkers.
Onfr. f. In de verbinding ft heeft R uitsluitend
,cht in ochte 4a, drie maal ; 4b, vijf maal ; 5a, vier maal ;
5b, vier maal; 6a, vijf maal; en, met apocope, ocht 5b,
twee maal. R staat dus uitsluitend op het standpunt
van het Brabantsch.
B heeft uitsluitend den Westmnl., tevens Vlaamschen,
norm oft.
Verder in R eenmaal ghichte 4b.
S 15. Sandhi.
A) Assimilatie.
i) Gedeeltelijke assimilatie : verscherping van d tot
I vpor / in arbeiteleec 2b.
2) Qualitative gedeeltelijke assimilatie van n vOOr b :
.ombekent 4a.
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3) Volledige assimilatie.
s uit rs : iester 3a.
s uit is : onsien roa naast ontsien ; onfaen 2a naast
Dntfaen .
1 uit lt1 : ivereleken (mundanus) 2b.
B) Procope, t.w. van p in salmen 2a.
C)Apocope van t in bescrijf 'ob.
D Syncope van r in gheordineet lob, twee maal.
E) Epenthese van n : vleesschenliken 1 I a.
F) Verscherping der muta aan het einde des woords
Ent 4b, uit *end.
16. Eindelijk wijs ik er nog op dat B en R beide altijd
selen hebben, met de daarbijhoorende vervoeging, op
.eene uitzondering : sullen I lb.
(De tekst in de volgende aft.).
WILLEM DE VREESE.

Gent, Maart
Leiden, 7uni 1894'

rtztEntrzt
EENE HEERLIJKE AANWINST
VOOR ONZE LETTERKUNDE.

(Vervolg van black. 432.)

Mr. L. W. had ik, sprekende van het onrecht„
jegens Pr. V. D. gepleegd, « tastbare feiten moeten
aanhalen, die den andersdenkenden voor altijd den
mond hadden toegenageld (I) of zwijgen. » De geachte recen
sent is zoo onnoozel , niet am te gelooven dat zij, die
anderen den voet lichten, daarvan tastbare bewijzen laten
bestaan. Gemakkelijk te bewijzen is, dunkt mij, dat Pr. V. D.
zijne beide mededingers in alle opzichten verre overtrof en
hun bij eenen wedstrijd de loef zou afgestaken hebben.
Kan Mr. L. W. die bewering wederleggen, het is mij lief,.
ik stel de waarheid boven alles, maar dat zou moeilijk vallen,
want hunne geschriften zijn daar am tot maatstaf bij het
toetsen hunner wederkeerige bekwaamheden te dienen. Doch
in plaats van dat te beproeven slaat hij eenen melodramatischen toon aan en ontroert ons zoodanig dat ook de'
hardvochtigste lezer aan het huilen geraakt. Daarom eerst
een paar zakdoeken bij de hand en dan geluisterd.
« Op een eerbiedvollen vereerder van Van Duyse » —
en zoo een is Mr. L. W. buiten kijf — « maakt het bij
de lezing (2) van dit tiental bladzijden, een uiterst pijnlijken
indruk, de rechtmatige aanspraken van lien dichter op zulk
OLGENS

(I) Een toonbeeld van bekoorlijke beeldspraak, doch eene al te
pijnhike operatic. In het Nederlandsch beet dat : den mond snoeren.
(2) Moet zijn : het lezen; lezing is hier een gallicisme.
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eene plompe en ploertige wijze (r) te zien verdedigd. Wat
de vrienden van Heremans aangaat, zij hebben reeds luid
in de pers geprotesteerd, (2) als dat niet kon missen (3);
zij vinden er lets zoo laags, zoo vernederends (4) in, een
man aan te randen, die sedert jaren de eeuwige rust is
ingegaan en daar (5) niet meer is om zich te verdedigen.
Indien het nog bepaalde feiten gold, zouden zij nog weten
of er lets ten (6) zijnen voordeele (7) valt te zeggen, .maar
hier blijft alles in het onbepaalde. »
Zie zoo. Hangen wij onze zakdoeken te drogen en
leggen wij eventjes het ontleedmes aan die lyrische ontboezeming, niet te verwarren met bombast.
Eerstens vraag ik aan al diegenen, wier brein onbeneveld
is, of het eene laagheid is staande te houden, dat J. Heremans, wiens privaat leven ik ongedeerd gelaten heb, in
geringer mate dan Pr. Van Duyse met de vereischte hoedanigheden bedeeld was om de Nederlandsche taal en
letteren op de Gentsche Hoogeschool het verloren aanzien
te doen weergeven. Poser la question, c'es1 la te'soudre zegt
de Franschman, want het zal wel niemand, zelfs niet Mr.
L. W. invallen, droogzakkerijen gelijk het stuk over het
geslacht van oog en oor, dat over den ins/rumen/ails en de
vinnige critiek der toespraak, door Conscience als bestuurder
der Academie Royale de Belgique gehouden, naast Egmont,
' Godfried, Sebastopol enz. enz. te leggen.

Tweedens, welken naam verdient de handelwijze van
Mr. L. W. die den schijn aanneemt als . wilde hij Touter
lofgalmen ter eere des dichters aanheffen en hem achterbaks, vooral op bl. 262 en 263, steken onder water toebrengt ?

(1) Dank voor het complimentje, dat des te meer waarde heeft
als uitgaande van eenen zoo kieschkeurigen schrijver, die onder anderen
bl. 155 van gal uitspuwen spreekt.
(2) Wat mag dat we! zijn : in de pers protesteeren I Men ziet
dat Mr. L. W. beter met de taal der deurwaarders dan met die der
letterkundigen vertrouwd is; hij bedoelt, meen ik : zijn bij middel
der drukpers tegen enz. opgekomen, of : hebben verzet aangeteekend.
(3) Een allerliefst Fransch ajuintje : Comme cela ne pouvait
manquer.
(4) Vernederend. Voor wien? Schrijf toch duidelijk.
(5) Dus zou J. H. niet meer in de eeuwige rust zijn ?
(6) Moet zijn te.
(7) Tot wiens voordeel?
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En waarop komt het fameus protest der vriendea van
J. H. neer ? Op eene grondige wederlegging mijner nacTning ?
Geenszins. In plaats van in eene kernachtige, gespierde
taal mijne beweringen den bodem in te slaan, heeft het
Volksbelang- zijnen lezers eenige algemeenheden opgedischt,
juist gelijk indertijd over het bekend opstel van Nolet de
Brauwere, dat nog op eene grondige wederlegging wacht en
zal blijven wachten. Niet meer gewicht hecht ik aan het
artikel der Gazette van Gent — 13 Augustus 1893 — geteekend
Joz. Van Hoorde. Dat juist de Heer j. V. H. ten gunste
van J. H. in het krijt trad, heat bij velen geene geringe
verwondering gebaard, omdat S. zich over hem te beklagen
had en dat niet onder stoelen en banker schoof, maar
onbewimpeld aan zijne kennissen vertelde. Ik zal hem
evenwel daarom niet hard vallen; peen, zijne houding was
alleszins prijzenswaard : zijne edele inborst, zijn hefderijk
hart, dat hem vergevingsgezind stemde en noopte om kwaad
met goed te vergelden, dwingen alle weldenkenden eenen
onbeperkten eerbied af, want zulke goede, schoone zielen
zijn waarachtig niet bij de vleet voorhanden. Doch de Heer
J. V. H. drijft zijne ingenomenheid met j. H. wat ver,
wanneer hij dezen onder andere fraaie eigenschappen eene
welluidende, zangerige stem toekent en hem als eenen
Vlaamschen Orpheus wil voorstellen. Dit gevoelen zal alter-,
minst door diegenen gebillijkt worden, welke den uitstekenden
redenaar gehoord hebben, toen hij op de plechtige zitting
ten stadhuize, na de uitvaardiging der schoolwet van 1879
gehouden, als Schepen van het openbaar onderwijs, met
zijnen heldendegen omgord, en een papier onder den neus,
zijne toespraak op zulk, eenen doffen toon voorlas, dat maar
zeer weinigen - er iets van meegenomen hebben.
Hierbij zou ik nog een aantal terechtwijzingen kunnen
voegen, doch ik moet nog het een en ander uit het tweede
gedeelte van dit bewonderenswaardig opstel bespreken en
wil niet te lang het woord voeren.
Ook hier heeft de levensbeschrijver van Pr. V. D. het
deerlijk verkorven : overhaasting, slordigheid, gemis (I) van
critiek zijn schering en inslag.

(I) De keurige cititicus zegt afwezigheid van critiek.
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Vooreerst verwijt Mr. L. W. mij dat ik een paar regels
van Ad. Delmee, uit 1'Economie van Doornik afgeschreven
-heb om te toonen dat de Vlaamsche dichter ook bij de
Walen hooggeacht werd. Dan komt de lijst der dag- en
weekbladen, waaruit ik de gunstige beoordeelingen van de
eerste deelen der Nagelaten gedichten overgenomen heb,
omdat zij met mijne zienswijze strooken en verdienen
bewaard te blijven. Onpartijdige, bevoegde lezers zullen
toegeven dat die stukken veel beter gesteld zijn dan het
lamlendig proza van Mr. L. W. Daarop volgt een geestige
zet, lien ik hier niet mag uitlaten :
« In waarheid, een schrijver moet van zijn eigen persoonlijke meeningen zeer weinig verwachten, als hij zich
achter soortgelijke autoriteiten verschuilt. Maar ten bate van
den dichter, wiens lof hij uitspreekt, had hij toch beter
gedaan (I) dergelijke aanbevelingen achteiwege te laten. »
« Alles wel ingezien (2), is er wellicht iets te halen nit
die nieuwe wijze, waarop de heer Micheels Van Duyse
critiseert : zonder het zelf te weten, heeft hij misschien
nieuwe banen aan (3) de Nederlandsche critiek geopend,
door het instellen van lets dat wij gaarne zouden noemen
schaarcritiek. »

.

Blijkbaar beschouwt de beminnelijke kunstrechter de
letterkundige critiek enkel van een uitsluitend afkeurend,
hatelijk standpunt. Begrijp ik hem goed, dan hadde ik ieder

gedicht, ieder vers met een vergrootglas voor mijn oog
moeten uitpluizen, niets doen dan vitten en beknibbelen en
op die wijze een aantal muffige, dorre bladzijden volschrijyen. Hartelijk dank, dat is het werk van eenen kortzichtigen
splitvezel, niet het mijne; ik heb in zake fraaie letteren
tenen veel hoogeren dunk.
In uiterst keurige bewoordingen legt hij mij verder ten
laste dat ik, in plaats van zijn stelsel te volgen, van de
groote gedichten niet meer dan « eene omschrijving in proza
van hetgeen de dichter in verzen schreef » gegeven heb.
Eerstens is die bewering, op zijn zachtst gesproken, eene

(I) Ons taaleigen vordert hier het voorzetsel met:
(2) Tout bien considers, keurig Nederlandsch.
(3) Aan moet zijn voor. Die geheele volzin is wedeiom een
.doorlool end gallicisme.
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onwaarheid, want ik heb enkel de ruimten tusschen de aangehaalde plaatsen aangevuld. Tweedens zou ik wel willen
vernemen hoe ik het aan boord hadde moeten leggen om
den lezer een helder denkbeeld van den inhoud der besproken
gedichten te geven. Zijn de schrijvers van geschiedenissen
der fraaie letteren antlers te werk gegaan ? Kijk maar eens
in het boek van W. Hofdijk. Terwiil de welwillen.de recensent op dreef was, kon hij niet nalaten ook een weinig aan
het kort overzicht van den bundel : Klaverblad te peuteren,
ten einde mij belachelijk te makers. Heb ik eenige stukken
maar met een paar woorden gekenschetst, bij andere ben
ik uitvoeriger geweest, ik heb zelfs twee geheel overgenomen,
maar dat zegt Mr. L. W. niet, hij laat het bij de volgende
weeklacht - :
« 0 arme, arme Van Duyse! Dit ontbrak u nog, na
in uw leven miskend te zijn, op zulke wijze na uwen door
geprezen te worden ! »
Inderdaad, de arme Van Duyse heeft niet vermoed dat
eens een brekebeen gelijk Mr. L. W. zich met hem zou,
bezig houden.
Op eene andere plaats — bl. 257 — legt S. mij de
verplichting op dat ik « de werken van Pr. V. D. gedurig (I)
met die van zijne tijdgenooten had moeten vergelijken om
zooveel mogelijk te laten blijken dat hij hen alien overtrof ».
Vergelijkingen zijn hatelijk, zegt Is. Da Costa (2) naar een
Portugeesch spreekwoord en dat zweefde mij steeds voor
den geest. Ik heb de Vlamingen enkel willen in staat siel=
len om zelven over den rang, welke Pr. V. D. in onze letterkunde toekomt, uitspraak te doen en mij zorgvuldig van
aanmatiging onthouden.
Overigens waren in den tijd van ' Pr. V. D., buiten Lede-f
ganck, Th. Van Ryswyck en Mev. Van Ackere —Jan Van Beers
trad eerst later op — maar zeer weinig Vlaamsche dichters van
eenige beteekenis En hadde ik mijnen tegenzin overwonnen,
vergelijkingen gemaakt en b. v. getoond dat de inleiding tot
Jacob van Ailevelde, « Aan de stall Gent > in dichterlijke
vlucht, in zeggingskracht, in meesterschap over de taal het

i, i) Dus ook waar dat niet te pas kwam?
(2) In : Bilderdijk herdacht. D. C. zegt odious.
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dichtstuk « Aan Gent » door Ledeganck, overtreft en dat
Natalia de ontboezemingen « Het graf mijner Moeder »,
€ Aan mijne Broeders en Zusters z in de schaduw stelt, dan
• zou de onpartijdige kunstrechter zeer zeker zijne verontwaardiging aan mij gekoeld en mij eens te meer voor eenen
lomperd, eenen ploert uitgescholden hebben.
' Op dezelfde bladzijde zegt Mr. L. W. dat ik « naast
brokken uit de gedichten van Pr. V. D. andere uit die der
beroemde Nederlandsche en uitheemsche (I) dichters had
moeten stellen; >> hij is zoo goed er bij te voegen : « dit
gebeurt wel nog eens. » Dit eens is zeker eene rhetorische figuur,
want bij eene vlugge inzage van mijn boek zal iedereen
aanstonds zien dat ik aan dat vereischte — indien het een
vereischte is — niet te koii. gebleven ben; ik behoef maar
op de volgende bladz. te wijzen : 32, 47, 65, 99, 137, 15o,
151, 155, 156, 16o, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 186, 191,
212, 221, 224, 238, 267. Doch Mr. L. W. was door het
huilen om zijnen held dermate bedwelmd dat hij dat
alles over het hoofd gezien heeft. Ware hij geheel bij zijn
verstand geweest, dan zou hij mij geene dwaasheden, die
recht op hem zelven teruggekaatst komen, aangewreven hebben.
Om mij belachelijk te maken zegt de edelmoedige
recensent bl. 257
. « Men ziet dat het den heer Micheels te doen is om
zijne belezenheid aan den dag te leggen; sums zijn de
aanhalingen zoo zonderling, dat wij er verbaasd blijven over
staan. Zoo spreekt de schijver bl. 156 over eene beschrijving van het ontwaken der natuur, en om de beroemdheden op te sommen, welke dit onderwerp behandelden,
zegt hij : « 1k behoef slechts J.J. Rousseau en onzen Conscience — Mr. L. W. cursiveert — te noemen. » « Sommige lezers
zullen het wel wat kras vinden, van Conscience in een
adem met Rousseau en Chateaubriand te gewagen; dat zijn
echter afgunstige belagers, verguizers en nidigaards die beter
zouden doen (2) te zwijgen. De chronologische volgorde
alleen brengt het mede dat Conscience hier niet aan het
hoofd dier schrijvers komt : immers deze hebben, volgens
,......■...■,

(I) Dat is niet het echte woord; ik zou liever zeggen :
dichters.
(21 Hier ontbreekt het woordje met.
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een Gentsche zegswijze, enkel klein bier geleverd in ververgelijking met hem : wie 't niet gelooven wil, is niet waard
den naam van Flamingant te dragen! »
Zulke onzin is geene wederlegging waard; ik behoef slechts de plaats uit mijn boek den lezer voor te leggen
om gelijk te krijgen. Zij luidt aldus :
« Verscheidene dichters hebben, ook in ongebonden
stijl, ik behoef slechts J.J. Rousseau, Chateaubriand en onzen
Conscience te noemen, het ontwaken der natuur geschilderd -,
het was derhalve bedenkelijk zich naast hen te willen
scharen, en Loch zou geen onpartijdige rechter Pr. V. D. in
dit geval uit hun gezelschap willen verwijderen. >>
Wat kwaad zit er nu in Conscience hier te noemen ?
Heb ik hem met J.-J. Rousseau en Chateaubriand willen
vergelijken? Aileen Mr. L. W. kan dat uit mijne woorden
afleiden. Ik heb enkel willen aanstippen dat onze landgenoot insgelijks een tafereel van dat natuurverschijnsel opgehangen heeft en velen zullen volgaarne toegeven dat het
niet zoo slecht is als Mr. L. W. schijnt te meenen; zijne
geestige spotternij raakt dus kant noch wal.
En nu nog jets voor la fine bouche, een onovertroffeni
onschatbaar toonbeeld van grondige kennis en tevens van
onuitputtelijken, gezonden humor.
Bij de ontleding van Godfried had ik met eenig wetbehagen bij de beschrijving van den omgang over het kerkhof op Allerzielendag verwijld en daarbij het volgende
gevoegd :
« Dit onderwerp heeft menigen dichter verlokt, loch
Pr. V. D. moet noch voor Delille, (I) noch voor Fontanes, (2)
wier verzen meer kunst dan innig gevoel vertoonen, de vlag
strijken; Rob. Prutz (3) alleen kan met hem in diepte en
ware aandoenin p.-, wedijveren. »
Daarop heeft Mr. L. W. het volgende gebroddel geplakt :
« Prutz? Connais pas! Indien wij nog een gedeelte van
zijn gedicht under de oogen kregen, zouden wij kunnen
oordeelen. De hr Micheels heeft waarschijnlijk gemeend dat

(I) In zijn dichtstuk : l'Imaginatthn.
(2) Le jour des Mot is a la Campagne.
(3) Der Allerseelentag en niet Allerseeligentag, gelijk Mr. L. W.,
schrijft. Alweer de oude historie van den splinter en den balk.
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al zijne lezers de volledige gedichten van Prutz van buiten
kennen? (i)
« Intusschen heeft het mij ten zeerste gespeten dat,
nadat zich Van Duyse als de evenknie (2) van Chateaubriand,
Rousseau, Delille heeft getoond, hij er niet eens in slaagt
Prutz te overtreffen, ik begrijp zelfs niet hoe, als rechtgeaard
lofredenaar, de hr Micheels zulk eene verklaring niet achterwege heeft gehouden (3)! Mij heeft het diep getroffen. Ik
heb een tijd lang aan al mijne kennissen gevraagd : « Weet
gib wie Prutz is? » Overal hetzelfde antwoord! Een van
mijne vrienden, die van tijd tot tijd een uitje verkoopt (4)
antwoordde me, toen ik bij hem klaagde over deze schande
Van Duyse aangedaan : « 't Is verkeerd dat zoo ter harte te
nemen, ik zou liever, indien ik van u ware (5), in een
lack pruts
neen proestea, want ik geloof dat er (6)
daaronder veel pruts
elwerk is. »
Ici it faut titer zegt de Franschman. 1k moet er
, nochtans als post scripture bijvoegen dat de lieftallige recensent met de lachspieren der lezers op mijne kosten te
willen schudden, eerst en vooral zijne eigene onkunde,
verwaandheid en iaatdunkendheid in het helderste licht
gesteld heeft. Blaaskakenj, louter blaaskakerij, ziedaar het kenmerk van die langdradige, saaie knutselarij, dat behendig loch
geenszins doorslaand pleidooi in zake onderkruiping, want at
en niets anders heeft Mr L. W. naar de pen doen grijpen.
Ik kan het S. niet kwalijk nemen dat hij de werken
van Rob. Prutz niet kent, maar dan moest hij zich van
betweterij onthouden en maar met voile kennis van zaken
schertsen. Het is misschien mijne schuld dat het hem
ingevallen is met lien Dultschen dichter den spot te drijven;

I) Zoo, zoo. In welk handboek voor de stijlleer staat aangeteekend dat een schijver geenen dichter mag noemen, indien hij niet
ovettuigd is dat al zijne lezers diens volledige werken van buiten
kennen ? Onzin, anders niets.
2) Ik heb noch van evenknze, noch van overtreffen gesproken,
Dat gelijkt N eel op chicane.
(3) Men zegt : lets achterwege laten.
(4) Moet zijn sla7t.
(5) Indien ik van u ware! Sz le'tazs de vous; schoon Belgisch
Fransch!
(6) Wat heeft dat er bier te beduiden?
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ik moest hem aan de lezers voorstellen; die vergissing wil
ik thans goedmaken.
Robert Prutz, geboren in 1816 te Stettin, studeerde in
de wijsbegeerte en fraaie letteren te Halle en te Berlijn,
trad al vroeg in de gelederen dergenen, die de willekeurige
strekkingen der Duitsche vorsten bestreden, hetgeen hem
voor tang den weg tot eene staatsbetrekking- afsloot. Van
1849 tot 1859 was hij leeraar in de geschiedenis der letterkunde aan de hoogeschool te Halle, diende toen zijn ontslag in, trok naar zijne geboortestad en overleed daar in
1872.
Zijne werken bestaan uit verscheidene bundels gedichten,
eenige treurspelen, romans, een groot aantal opstellen over
maatschappelijke en staatkundige vraagstukken, letterkunde,
enz. Zijne twee hoofdwerken in proza zijn : Die Deutsche
Litteratur der Gegenwart en Afenschen and Bucher.
Het tceval speelt den mensch soms aardige parten.
Zoo wendde zich Mr. L. W., hij die met hooggeleerden
omgaat, welke over de fraaie letteren der geheele wereld
college houden, juist tot eenen leek, toen hij over lien
dichter iets meer wenschte te vernemen. Hadde hij eenen
zijner hooggeleerde vrienden geraadpleegd, dan zou hij
stellig beter gevaren zijn, want deze kon hem zeggen dat
het door mij aangehaalde stuk in hetzelfde boek (I) staat,
dat J. Heremans ten behoeve zijner Dichterhalle neijes
uitgeplunderd heeft, natuurlijk zonder er gewag van te
maken. Behalve in deze verzameling van Wolff staan verzen
van R. Prutz in de leesboeken van Viehoff, Erkelenz,
Liiben, Muller, Kluge en zeker nog in menig ander, dat ik
niet bezit. Het boek van Kluge (2) wordt door de studenten
in de Germaansche philologie op de Hoogeschool gebruikt 'en
was dus niet buiten het bereik van den geestigen criticus.
Ook de geschiedschrijvers der Duitsche letterkunde b.
v. Kurz, (3) Weber, (4) de reeds vermelde Kluge, (5) Linde-

(I) Wolff's Poetzscher Hausschatz des Deutschen Volkes. Supplementband.
(2) Auswahl Deutscher Gedichte.
(3) Leitfaden zur Geschichte der Deutschen Litteratur.
(4) Geschichte der Deutschen Litteratur.
(5) Geschichte der Deutschen Litteratur.
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mann (I), K. Barthel (2), Hirsch (3), hebben hem, ofschoon
min of meer met het oog op hunne persoonlijke staatkundige richting, toch in het algemeen als letterkundige billijk
beoordeeld.
Hiermede zou ik mijne taak als afgeweven kunnen
beschouwen; loch ik heb zoo zelden een buitenkansje van
lien acrd, nl. eenen hoewel nog jeugdigen, toch reeds ten
toppunt van sierlijkheid in het gebruik der Nederlandsche
-woorden, der Nederlandsche taalvormen en wendingen_
gestegen Vlaamschen schrijver bij het publiek te mogen
binnenleiden, dat ik den lust niet kon weerstaan de juweeltjes,
klie ik hier en daar aan zijne letterkroon gehecht heb, _met
.eenige te vermeerderen.
Op bladz. 132 lezen wij : « Ik zeide dat het boek
-blijken van overhaasting droeg. » Dus, het bestaat niet meer.
Op bladz. 135 : « Er zijn ook vele oorspronkelijke, nl.
verzen onder. » Moet zijn daaronder.
Op bladz. 137 : « Het was slechts den 5 October 1836
dat Van Duyse enz. » Fransch voor : Eerst den 5 October
1836 werd V. D. benoemd.
Op bladz. 138. In de eerste bladzijden, Op zeker.
Id. Treffen wij menige bijzonderheden aan; men treft
ee nen mensch aan, men leest in een bock.
Id. In 1822 waren zijne studien thans af, voor voltrokken.
Op bladz. 139. Een gedicht dat naar bestelling moest
Widen. Die bestelling is kostelijk.
Id. Gekroond voor bekroond.
Id. Hij kwam op de gedachte, voor het denkbeeld het werk
.aan koning Willem op te dragen en richtte eene vraag voor
aanvraag aan voor tot Zijne Majesteit.
Op bladz. 141 .... dat de professoren der Leuvensche
Hoogeschool op de verdiensten van den jongeling niet
aandachtig waren, voor : niet opmerkten.

(I) Geschichte der Deutschen Litteratur.
(2) Die Deutsche Nationallitteratur der Neuzeit.
(3) Geschichte der Deutschen Litteratur von ihren Aniangen bis
.auf die Neuzeit. — III, 612.
Ook Larousse, Vapereau en Hoefer hebben Rob. Prutz in hunne
werken met lof vermeld.
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Op bladz. 142. Hij ging voort verzen te schrijven,
moet zijn : hij ging voort met enz.
Op bladz. 143. Beschermleden voor beschermende leden.
Op bladz. 144. Het werk dat hij aan de Hoogeschool
te Gent veivaardigde, van boekwerken zegt men sch*en,
Id. Het werk ging niet onopgemerkt door — le livre ne
passa pas inapercu — voor bleel niet onopgemerkt.
Op bladz. 145. dat de levensbeschrijving door de
Academie uitgegeven eene bron is, waarvan men slechts'
met de grootste voorzichtigheid gebruik mocht maken. Fransch
dat mocht, in. het Nederlandsch mag.
Id. .... en besloot naar het vaderhjk huffs terug te
komen. Dat komen voor kee?ee verraadt slordigheid en tevens,
onkunde.
Op bladz. 146. De Belgische regeenng was genoodzaakt
geweest de Hoogescholen van Luik, Leuven en Gent opte schorsen on.1 enz. Ik wil dat genoodzaakt hier niet verder
bespreken en breng slechts in het midden dat eene school
niet opgeschorst maar wel 1Jdelik gesloten word/.
Id. Na zijn doctoraat in de rechten te hebben door-,
staan ; dus eene marteling gelijk de Orangisten volgens,
Mr. L. W. In Nederland zegt men : een examen afleggen,
tot bet doctoraat, geprovomeerd worden.
Op bladz. 148. Dichterlijke ader, veine poetique, voor
dichtader.

Op bladz. 149. Zich bezig hielden hun een goed onthaal enz. Moet zijn zich bezig hielden met.
Op bladz. 155. Ik zal mijn oordeel schorsen tot dat
iemand het beoordeELE; een oordeel wordt- niet geschorst
maar uitgesteld; dat beoordeeLE is eene ajuin, die op eene
tentoonstelling haren gelukkigen bezitter eene onderscheiding
zou bezorgen.
heeft hij ontzettend veel geleverd
Op bladz. 158.
op alle gebieden; moet zijn elk gebied, omdat dat woord
het meervoud niet gebruikt wordt.
Genoeg, genoeg, zal menige lezer hier uitroepen, wij
gelooven U op Uw woord ; ja, Mr. L. W. is een jonge
schrijver, die de Nederlandsche letterkunde in het algemeen
en de Vlaamsche in het bijzonder eer zal aandoen, en ook
in het buitenland met de schitterendste vernuften in eenen
adem zal genoemd women. Op hem mogen wij zonder voor
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tegenspraak te moeten vreezen, met eene geringê variante
de volgende woorden van Goethe toepassen :
« Wir Belgier wenigstens haben keinen neuern Autor,
der so viel Starke des Gedankens, so viel blahende Einbildungskraft mit einem so glanzenden and leichten Styl
verbande » (i).
Prof. Moltzer, Hoogleeraar in de Nederlandsche taal en
letteren aan de Hoogeschool te Utrecht, heeft in het degelijk weekblad : « Nederlandsche Spectator » eene grondige
en ik mag zeggen onpartijdige beoordeeling van mijn boek
gegeven. Doch die geleerde is buitenlandsch eerelid der
Koninklijke Vlaamsche Academie en om die hoedanigheid
voor Mr. L. Willems en zijne vrienden een domoor, eene
volslagen nulliteit. Toch deel ik zijn opstel bier mede, omdat
vele, zeer vele Brabanders, Viamingen en Limburgers en over
de leden der Koninklijke ' Vlaamsche Academie en over
hare uitgaven geheel anders denken dan Mr. L. W. en
de hooger vermelde kunstrechters, tot wier tolk hij zich
opgewoipen heeft.
Ik sta het woord aan den Nooid-Nederlandschen confrater af.
De levensbeschrijving van Van Duyse, wien door Coopman en De la Montagne in hun bekend werk « 1830-188o,
ONZE DICHTERS, EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE PCEZIE >>,

bl. 47, eene eereplaats wordt voorspeld « in de rei van
Belgie's eerste dichters ›), opent waardig de vijfde reeks
der uitgaven van de Koninklijke Vlaamsche Academie. Het
nauwgezet bewerkte, lijvige boekdeel, vereert beide, den
dichter en zijn biograaf, en heeft alle aanspraak om te
worden opgenomen niet alleen in de bibliotheken van Zuidmaar ook in die van Noord=Nederland.
De dichter, die, zooals Gachard zeide in de openbare
zitting der Koninklijke Academie van Belgie van IT Mei 186o,
« die in zoo schoone verzen onzen nationalen roem bezong;
de veelzijdig ontwikkelde en vruchtbare schrijver die, altijd
door de vurigste vaderlandsliefde en de beginselen der zuiverste zedeleer bezield, zooveel luister op de Vlaamsche
letterkunde heeft verspreid », is voorwaar nooit een vreem-

(I) Clavigo I, t.
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deling ten onzent geweest, en is het ook thans nog niet.
Zijne opstellen in het BELGISCH MUSEUM, zijne bijdragen
in de Handelingen der Congressen, inzonderheid zijn NEDERLANDSCHE VERSBOUW en de BLOEMLEZING Ult zijne gedichten
een keurig boek uitgegeven door Florimond Van Duyse,
onder toezicht van Jan Van Beers — maken het onmogelijk, dat hier te lande zijn naam vooreerst der vergetelheid
wordt prijs gegeven. Bovendien zal het werk van den heer
Micheels daartoe het zijne gewis bijdragen. Uitneniend toch
heeft hij zich van zijne taak gekweten. Al zou ik met den
schrijver de levensbeschrijving ongaarne « beknopt » (bl. 5)
willen noemen, integendeel liever opmerken, dat enkele,
gedeelten wat al te zeer in bijzonderheden zijn uitgewerkt
ik denk b. v. aan de uitweiding over het Duitsch-Vlaamsch
zangverbond, aan de treurige geschiedenis van het professoiaat te Gent van 1854, aan het omstandig verhaal der
begrafenis van Van Duyse : het neemt niet weg, dat,
aangenaam gestijid als ze is, zij zich zeer goed laat lezen,
en dat hetgeen der biografie als zoodanig hier en daar
schaadt, vaak der letterkundige geschiedenis van Belgie in
de eerste helft dezer eeuw ten goede komt. Beschouwingen
om maar iets te noemen, als die over Schrant, bl. 41 en
vlgg., en over Kinker, bl. 44 noot, zijn daartoe gewis welkome bijdragen.
Ook « doet » als ik zoo zeggen mag, het lezen 0 den
burger goed ». Blijkbaar met groote pieteit, con amore,

geschreven, — hier en daar bestuurde « indignatio » schrijvers pen, — maakt het boek warm en ontsteekt in het
gemoed van den lezer iets van het heilig vuur, waarvan de
heer Micheels zelf blaakt. Wie sympathie heeft voor de
Vlaamsche beweging, zal met klimmende belangstelling en
ingenomenheid gadeslaan wat Prudens Van Duyse zoo in
den engeren kring van « De taal is gansch het y olk » als
in ruimeren heeft gesproken, gezongen, geschreven en gedaan
voor de taal en de letteren van zijn y olk, en zich levendig

(I) Mijn inzicht was werkelijk - slechts een boekje te leveren gelijk
ik voor B. Franklin gedaan heb. Doch onder het schrijven en schikken
beheerschte de stof mij zoodanig dat ik meer uitbreiding noodzakelijk
achtte. Daar de eerste vellen reeds afgedrukt waren, kon ik dat epitheton niet schrappen.
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kunnen voorstellen, dat, als hij eene vergadering van eenig
gezelschap, geletterden of ongeletterden, waarvan hij lid
was of eerelid, binnentrad, « de vreugde straalde uit aller
oogen » en hij met een « Daar is Mijnheer Van Duyse »
werd begroet. Ook wordt het ons door den biograaf volkomen duidelijk gemaakt, waaraan het is toe te schrijven,
dat 's mans goede naam de grenzen van zijn vaderland
verre heeft overschreden, en hem, waar hij b. v. in Duitschland kwam, de oprechtheid van het welkom zonneklaar
werd bewezen door de ongeveinsde hartelijkheid van den
handdruk en de ontvangst. Benevens van de oorzaken zijner
populariteit geeft ons de heer Micheels voldoende bescheid
van zijne verdiensten als archiviste-honoraire te Dendermonde, als eerste leeraar aan het Athenaeum (I), later
archivaris van Gent (over zijne INVENTAIRES bl 58) en
eindelijk als leeraar in de kunstgeschiedenis aan de Academie van Beeldende Kunsten aldaar. Wat hij in laatstgenoemd ambt is geweest, moge zijn biograaf zelf hier mededeelen : « Daar was hij nu, gelijk de Engelschen zeggen,
de rechte man op de rechte plaats; van December 1855
tot den dag v66r zijnen flood heeft hij zich van die taak,
welke opperbest met zijnen aanleg overeenkwam, op eerie
schitterende wijze gekweten. Met zijne onbetwistbare bevoegdheid, zijne gekleurde, aangrijpende voordracht, boeide hij
de leerlingen letterlijk aan zijne lippen en goot aldus eenige
spranken van het dichtvuur, waarvan hij doorgloeid was,
in hunnen jeugdigen, ontvankelijken boezem over. Dit is
mij door eenige zijner hoorders uit dien tijd, welke op het
gebied der kunst het nog al ver gebracht hebben, met eene
dankbare herinnering aan den dierbaren meester, verhaald
(bl. 91).
geworden.
Tot hoogleeraar moge de kundige man niet zijn benoemd
en dat ideaal alzoo niet hebben bereikt (de heer Micheels
blijft niet in gebreke ons een kijkje, niet heel verkwikkelijk,
ook achter de schermen te vergunnen), aan eereblijken en
waardeering van zijn Vorst en zijn yolk heeft het hem

(I) De welwillende beoordeelaar vergist zich hier; de dichter was
leeraar der zesie of laagste klasse — in Noord-Nederland, mcen ik,
de hoogste -- en onderwees enkel het Nederlandsch in de eerste klasse.
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waarlijk niet ontbroken bij zijn leven, en na zijn verscheiden is aan zijne nagedachtenis eene geheel eenige hulde
gebracht. Immers, weinige maanden na zijn overlijden, heeft
de Koninklijke Academie van Belgie zijne prijsverhandelingen : LOFREDE OP JACOB CATS en OVER DEN LETTER-.
KU NDIGEN, ZED ELIJK EN EN STAATKUNDIGEN INVLOED DER
MAATCHAPPIJEN EN KAMERS VAN RHETORICA IN DE ZEVEN-.
TIEN PROVINTIEN DER NEDERLANDEN EN HET VORSTENDOM
LUIK, met goud bekroond en den vijfjarigen prijs van

5000 fr. (van het tijdperk 1855-1859) toegewezen aan zijn
en zijn NAZOMER, Voorts is het
gedenkteeken op den Sint-Amandsberg, zijne laatste rustplaats, een welsprekend getuigenis van de hooge achting en
warme genegenheid, die hij zich bij landgenoot en nabuur
had verworven.
Op de beschrijving van het leven volgt eene beschouwing van de werken des dichters, « wiens gansche leven
was een lied, de roem van Vlaandrens kunstgebied », zoo
als Mevr. Van Ackere-Doolaeghe het uitdrukte.
Achtereenvolgens worden de verschillende dichtbundels
en dichtstukken
VADERLANDS C HE POÉZIE ( I 840), GOD-

JACOB VAN ARTEVELDE

FRIED OF DE GODSDIENST OP HET VELD ([842) , DE SPELLINGSOORLOG (1842), NATALIA (1842), HET KLAVERBL AD
(1848), DE GEDICHTJES VO OR KINDEREN (1849, I 883), VR0LIJKHEID (1853) met de aardige navolging van Cats, UITBOEZEMING (1855), NAZOMER (1859) en ARTEVELDE (1859)
— in hun geheel nauwkeurig beschreven, degelijk en onpar-

tijdig beoordeeld en door enkele aanhalingen smaakvol gekenschetst. Op eenige gedichten wordt meer bijzonder de aanaandacht gevestigd door eene min of meer breedvoerige,
welgeslaagde ontleding; van een paar stukken, met name
b. v. van den SPELLINGSOORLOG doet de zaakrijke toelichting goeden dienst als commentaar van het gedicht, waarvan
zonder dat menige toespeling allengs raadselachtig worden,
menige geestige zet daardoor alle « pointe » verliezen zoude.
Ook aan Van Duyse's ondicht (CATS, R ED ERIJKERS ), inzonderheid aan zijne in 1851 door ons Kon. Nederl. Instituut
bekroonde VERHANDELING OVER DEN NED ERLANDSCH EN
VERSBOUW, wordt ten voile recht gedaan.
Het ganstig oordeel van den heer Micheels over die
verhandeling (bl. 257 en vlg.) onderschrijf ik gaarne en met
overtuiging; ook kan ik hem verzekeren, dat zij in Neder-
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land op de colleges met eere genoemd en geroemd blijft,
zooals de Heer Martinus Nijhoff mij bericht, nog steeds
bij hem verkrijgbaar is; (I) de volzin op bl. 82 : « het werk
verscheen te 's Gravenhage in 1854 en is, jammer genoeg,
niet meer in den handel », verliest daardoor gelukkig al
bet jammerlijke. Wie die doorwrochte verhandeling leent,
kan zich moeilijk voorstellen, dat zij het werk is van den
man, die in 1836 aan Dautzenberg schreef : « Je n'ai jamais
lu un traite de prosodic neerlandaise » : (2) wat heeft Van
Duyse veel en goed gewerkt ? Doch genoeg : eindelijk komen,
ten slotte, de tien deelen NAGELATEN GEDICHTEN aan de
beurt, waarin o. a. de Reinaert-vertolking, en worden 's dichters verdiensten ook als vertaler van uitheemsche lettervruch-ten naar verdienste gewaardeerd.
Dezer dagen herlas ik de bovengenoemde BLOEMLEZING, twee honderd twee en zeventig bladzijden, een heele
Iectuur, maar, ik voeg er aanstonds bij, een waar genot,
en dat niet weinig wordt verhoogd, als men zich door den
heer Micheels iaat rondleiden in die gaarde en het oor
leent aan zijne leerzame wenken en opmerkingen. En dat
kan men met vertrouwen doen; hij maakt er zich niet of
met franschen slag, integendeel, hij staat U gaarne te woord;
met onbegrensde welwillendheid beantwoordt hij alle vragen
en doet recht wedervaren aan alle bedenkingen. Vraag hem
naar de geestelijke voorvaders van Van Duyse; naar zijne
lievelingsschrijvers, naar zijne lievelingsdichters; naar de hem
vaak verweten duisterheid; naar de redenen van het min
gunstig onthaal, dat aan de voortbrengselen van zijn groot
en veelzijdig talent bijwijlen te beurt viel : ik sta er u borg
voor, dat hij u het antwoord niet schuldig blijft. En de
heer Micheels moge met diepen eerbied staren op de beeltenis van zijnen dichter, blind gekeken heeft hij zich niet :
en,

(I) Een welkom bericht, want hier wordt algemeen geloofd dat
het werk uitgeput is. 1k zou den Heer Nijhoff raden zich tot ooze
regeering te wenden ten einde het, gelijk menige andere Nederlandsche
uitgave, b. v. de vertaling van Dante door Mr. J. Boll, door haar
tot prijsboek te doen aannemen. Des noods zai ik hem den weg tot
het bereiken van dat Joel wijzen.
(2) Prof. Moltzer heeft zich bier vergist : niet Pr. V. Duyse
schreef in het Fransch aan Dautzenberg, maar wel Dautzenberg aaa
Pr. V. Duyse. (B1. 52).
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hij zal u de feilen van zijn meester toonen onbevooroordeeld, al tracht hij ze te verklaren, om door recht verstand
eene welwillende beoordeeling te bevorderen, zich overigens
levendig — zijn boek is er het beste bewijs van — diesbewust, dat onder het vele, zeer vele koren ook kaf genoeg
valt waar te nemen. Hij is een betrouwbare gids, die nog
vrij wat meer gelezen heeft, getuige zijne kennis van fransche
en engelsche en duitsche letteren, dan de dichtbundels van
Van Duyse, en alzoo tot vergelijking in staat met kennis
van zaken.
Campbell kenschetste eens een boek met de woorden :
« daar kunnen wij het vooreerst mede stellen »; de monografie van den beer Micheels behoort ongetwijfeld tot die
categorie; ook geloof ik vast, dat de heer Honigh, de geleerde
uitgever van Jonckbloet's GESCHIEDENIS DER NEDERLAND
SCHE LETTERKUNDE, in zijne eigene geschiedenis der Nederlandsche litteratuur na 183o, die hij ons heeft beloofdr
meer en beter aangaande Van Duyse zal weten mede tedeelen dan Jonckbloet (VI bl. 238 en vlg.) heeft gedaan :
soberder en pooverder dan door hem is geschied, kan het
trouwens moeilijk. Zijne uitspraak — ik geef het gaarne
toe — wacht zoowel op verbetering als op aanvulling ; d e
wensch, bl. 173, is volkomen billijk.
Als ik ooit het genoegen heb den schrijver te ontmoeten, wil ik hem vragen, of het zoo volstrekt zeker is dat
Van Duyse wel Latijn maar niet Grieksch heeft geleerd van
zijn vader, zooals hij bl. 14 en 15 verzekert; immers al zegt
hij zelf in zijn MIJN VADER ZALIGER : « hij leerde Vlaarnsch,
mij en Latijn », in zijn de DE WEEZE staat te lezen :
« In dit gezegend oord, waar Vader 't schoon vertolkte
Van Feith en Helmers en Racine, en inenigmaal
Voor mijn nog jeugdig brein Euclides' kunst ontwolkte,
En elken sluier hief van Roomsche of Grieksche taal : ,›

vat daarvan te gelooven ? (I)
(I) lk zou het niet juist kunnen zeggen. De lijst der boeken van
den vader des dichters heb ik nagezien en daarop komt geen enkele'
Grieksche schrijver in het oorspronkelijk voor. Nog meer : de schrijfboeken, die bij de verschillende leergangen dienden, heb ik tot mijne
_beschikking gehad en daarin geen enkel bewijs van de studie dier tad,
in zijne kinderjaren gevonden. Het is wel mogelijk dat Van Duyse,
gelijk Bilderdijk, Lamartine en anderen zich op lateren leeftijd in mede-deelingen van dien aard vergist heeft.
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En dan : indien Van Duyse, zoo als Snellaert verzekert, wat de gave om voor de vuist te dichten, van impro-viseeren in verzen, betreft, de vergelijking met onzen Willem
de Clercq kon doorstaan, had in dit geval niet meer dan
hier en daar en terloops van die gave moeten zijn beiicht? (I)
Doch, wat daarvan zij, mijn eerste woord tot den heer
Micheels zou, evenals mijn laatste, een woord wezen van
dank voor het genot der lezing voor zijne belangrijke
biografie.
Utrecht, II December 1893 .
H. E. MOLTZER.
Voor eensluidend afsehrift,
J. MICHEELS.

(I) Dat ik niet breedvoerig over die gave gesproken heb, is opzettelijk en wel uit eerbied voor den dichter geschied. Pr. V. D. impto:viseerde zeer gemakkelijk, zelfs in het Fransch, dat is waar, doch hij
zag niet in Oat de peisonen, in wier ezelschap hij optrad hem eerder
uit louter tijdverdrijf dan uit belangstelling in de Nederlandsche poezie
tot vlug verzensmeden aanspoorden. Het schijnt zelfs dat shaken hem
wel eens, als in eene kermistent, hebben doen poseeren om zich op
zijne kosten te vermaken. Met Willem de Clercq ging dat geheei
anders toe : deze spreidde zijne begaafdheid slechts tegenover ernstige,
kunstminnende menschen ten toon en was dus tegen spotternij beveiligd.
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afleveringen van « Het Belfort » doorloopende,
zie ik dat ik niet geantwoord heb op eene
critiek tegen eene mijner stellingen, ingebracht
door den eerw. Pater Bernardinus Nets. Onderbreken
wij dus eene poos onze « wandelingen », en zien wij
wat er gegrond mag zijn in de gedane opmerkingen.
De schrijver schrikt op bij het gedacht dat de
beelden in de kerken in den stijl van het gebouw moeten
zijn, en bijgevolg dertieneeuwsch in eenen tempel van
dat tijdstip. Volgens hem is zulks onaannemelijk, omdat,
zegt hij, al de beelden van die eeuw afgrijselijk zijn,
trouwens « men moet wel een dweeper van het gothiek
zijn om zulke beelden mooi to vinden ».
Ik heb de XIII° eeuw nooit uitsluitelijk geroemd om
hare beeldhouwkunst, nochtans ziehier mijne manier
van zien.
Eerst en vooral, laat ons niet zeggen dat de neogothieke beelden « de nauwkeurige afbeeldsels zijn van
de voortbrengselen der XI ll e eeuw ». Zooals ik het
reeds meermalen doen opmerken heb, ligt het kapitale
gebrek der moderne gothiek in het slaafs weergeven
der modellen, zonder rekening to houden van het midden
waarin zij zich bevonden. Gij ergert u in de gewrongenheid van zekere standbeelden en in hun mangel
aan evenredigheid, doch die ergernis zou wijken, stonden
zij op hunne eigene natuurlijke plaats en in hun eigen
midden. Vroeger werd het beeld gebeeldhouwd voor
de plaats die het moest bekleeden, terwijl heden het
beeld geplaatst words waar men plaats vindt. Het is
E
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de geschiedenis van Phidias : een zijner standbeelden
in zijn werkhuis gezien, verwekte niets dan lath en

spot, maar eens op de plaats hem door den k,unstenaar
bestemd, sloeg het misprijzen over tot bewondering.
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Hoe ! de beeldhouwkunst der XII l e eeuw moest
de kerken verbannen worden en verschopt in een
verloren hoek van een oudheidkundig museum ! Immers,
Pater Bernardinus schrijft : « Wilt gij de oude meesterstukken, die wij om bovengenoemde reden minder geschikt
voor de kerk achten, eene plaats verschaffen, ga er
mede naar de museums, daar kan men ze bewonderen
en bestudeeren naar hartelust. » En die meesterstukken,
hoe ze vervangen, a. u. bl.?
Het is voldoende de bewonderenswaardige beelden
der )(HP eeuw in hunne echte omgeving gezien te
hebben om te voelen hoe onrechtvaardig die verachting
is. Onderzoek en ontleed de beelden van het portaal van
« 0. L. Vrouw » te Parijs, en zeg mij welke gebreken er
aankleven... Ga naar Amiens en toon mij welke figuren aan
de cathedraal verschopt moeten worden... Zou het misschien het onvergelijkelijk meestergewrocht zijn, geheel de
wereld door gekend en gevierd onder den naam van
« Le bon Dieu d'Amiens »? (Zie plant hiernevens) Is de
go ldelijke figuur van Christus ooit edeler weergegeven ...
is er een beeld dat zijn evenknie mag genoemd worden...
welke school schetste beter dit goddelij,k onderwerp...?
Geen oogenblik aarzel ik dit beeld, zelfs in opzicht
van vorm, gelijk te stellen met al de meesterstukken der
Grieksche en der Romeinsche kunst.
Heeft mijn geleerde tegenstrever genoegzaam in
oogenschouw genomen de beelden op de koepels van
Keulen en Trier, en in de hoofdkerk van Straatsburg,
en kep t hij het zalvend beeld van de Lieve-Vrouw
van Autun, zoo glanzend van zuiverheid en heiligheid f
Nog eens, welke school heeft beter, dan de gothieke,
de schoone figuur der H. Maagd kunnen weergeven?
In geenen deele misken ik aan de kanstenaars der
Renaissance de prachtigheid hunner werken , ik bewonder,
zooals zij het verdienen, hunne rijke en schitterende
gewrochten. De beide scholen druisschen regelrecht tegen
elkander in, dock de verdienste van de eene moet aan
de verdienste der andere geen afbreuk doen.
uit
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In heerlijke bewoordingen beschrijft Pater Bernardinus ons eene Heilige Maagd naar zijn hart : ik
juich met geestdrift dit gedroomde oorbeeld toe, maar
dat hij mij zegge waar het verwezenlijkt is... In de
oude gothieke beeldhouwkunst alleen vindt men beelden
die aan dit ideaal beantvvoorden.
Zeker is de hedendaagsche gothiek er niet dikwijls
in gelukt, in hare proeven, de middeleeuwsche kunst
te doen beminnerr en waardeeren ; ja, zekere heiligen
met gouden haar en baard, kromme leden en hoekige
trekken zijn niets dan eene mascarade, eene caricatuur
der oude kunst, doch zijn de navolgers van Michel
Ange altijd hun meester op zijde, en heeft de huidige
beeldhouwkunst, gelijk van welke school, veel meesterwerken op haar actief?
De oude afbeeldingen van de H. Moeder Anna
inzonderheid, verontv aardigen Pater Bernardinus : « zie,
schrijft hij, zoo verlaagt men de kerkelijke kunst tot
een poppenspel », en ‘ verder « waarom beeldt men ook
David niet af, met geheel zijn nageslacht tot den
Christus toe op zijn - schoot? » Dit is eerder korstwijl
dan critiek en bewijsi niet dat de middeleeuwen geene
meesterstukken voortgebracht hebben.
Ten eerste, dit Sint-Annabeeld dagteekent niet van
de XII l e eeuw maar wel uit de XV e of XVI e , wanneer
de kiassieke tijd van het gothiek uitgebloeid was en
plaats had gemaakt voor verval ; ten tweede, men mag
een tijdstip niet beoordeelen met den geest van een
ander; zoo was het christen yolk niet ontsticht in zijn
kunstgevoel door dergeiijke afbeeldingen, zooveel te meer
daar de tafereelen van den boom van Jesse dan in
den gewonen wandel waren. Overigens treed ik volkomen
de meening van den schrijver bij , dat dit beeld niet
verdient nagemaakt te worden, doch zijn er geene andere
die in hetzelfde geval, b. v. de Cupidons,
die in de Renaissance voor, engels moesten doorgaan?
Zou men ook 'geheel die school moeten veroordeelen
ter oorzake van die ongelukkige en belachelijke afbeelding der hernelsche geesten ?

38

NOG IETS OVER DE BEELDEN.

Men verwijt inzonderheid aan de middeleeuwsche
beeldhouwkunst hare stroefheid, hare onnatuurlijkheid
en haar gewaand conventioneele. Men zou bijna gelooven
dat men in de meening verkeert dat die gebreken eigen
zijn aan het gothiek, en dat een kunststuk niet gothiek
kan zijn als het tegen de regels der ontleedkunde niet
zondigt. Het kenschetsende van een gewrocht is juist
het gebrek niet dat tusschen hoogere hoedanigheden
ontdekt kan worden. Het monsterachtigste beeld in
opzicht van lichamelijken vorm, is misschien de Mores
van Michel Ange, en nochtans geldt het met reden
als een der merkwaardigste meestergewrochten : immers
zijne verheven kunstzin koopt ruimschoots zijne uiterlijke
onvolmaaktheid af.
i Wanneer het beeld niet bijzonder krachtig is van
uitdrukking en wanneer de gedachte, waarvan het het
zinnebeeld is, er niet luide in spreekt, springt de tekortkoming aan de anatomie gemakkelijk in het oog, )a,
ik meen zelfs dat de schreeuwende kleuren, waarmede
men sommige gothieke beelden meent op te smukken,
eerder bijdragen om die feilen nog scherper te doen
uitkomen.
Gaat het beeld der XI Il e eeuw soms mank aan
onnatuurlijkheid, dat kwaad kan verheeld worden. Dat
de kunstenaars gebruik maken van de verkregen kennis
op dit gebied, want ik zal het niet zijn die hen
zal ontraden, in voorzichtigheid en kuischheid, het men-,
schelijk lichaam te bestudeeren.
Gelijk men weet heeft Fra Angelico meest al de
cellen van het Sint-Marcusklooster te Florenti6, opgeluisterd met zijne wereldberoemde frescos ; zijn geliefkoosd
onderwerp was de gekruiste Jezus. Welnu, ga en onderzoek — niet op de copijen maar ter plaatse — het ontbloote lichaam van Christus, en gij zult moeten bekennen
dat de onanatomische gebreken, zoo mild aan de gothieken
toegeschreven, daar totaal afwezig zijn.
ik trek er het gevolg uit dat het zoogezegde princiep, als zou de gothieke school altijd de studie van
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bet naakte verafsemwd hebben, ver is van volstrekt
te zijn. Bij andere gothieke schilders en beeldhouwers
treft men dezelfde zuiverheid van ' vormen aan, klaar
bewijs dat voor hen, gelijk voor de ouderen te Athene
en te Rome, de komst van eenen Vezalius niet noodig
was om hen bekend te maken met den intiemeren
bouw van het menschelijk lichaam.
Zijn er standbeelden slecht gemaakt, ---7- en hoe
kan het anders bij zulke hoeveelheden? — het is meer
te wijten aan overhaasting, aan stelselmatigheid en ook
aan onkunde bij enkelen, dan wel aan afwezigheid van
anatomische kennis. Onkunde... altijd zijn er groene
vruchten, would be artisten geweest, heden zijn er
nog en wel in ruimer mate, en altijd zullen er zijn.
Welk tijdperk wa g vruchtbaarder in beeldhouwwerk
,dan de middeleeuwen? Zie de ontelbare beelden, figuren,
ornamenten, loofwerk enz., welke wij nog bezitten in
en op onze kerken, onze stadhuizen en helforten en
in onze musea van oudheden, en voeg er dan bij de
onschatbare massa welke verloren en vernield is geweest,
en gij zult u een denkbeeld kunnen vormen van het
werk dat de steenbeitelaars — destijds betrekkelijk Bering
in getal — uittevoeren hadden.
De tijd moet hun letterlijk ontbroken hebben om
alles haarfijn aftewerken en in de kleinste bijzonderheden
te verzorgen. Doch wanneer het onderwerp het vroeg,
hetzij het beeld afgezonderd van omgeving viak onder
de oogen moest prijken, hetzij de algemeene kader het
vereischte, dan wisten zij er meer tijd aan te besteden
en hun gewrocht op te tooien met de hoogste vol-maaktheid, zooals de beelden van 0. L. Vrouw te
Parijs, van Keulen, Autun, Amiens, Reims en menige
andere plaatsen het afdoende bewijzen.
Overigens was in de middeleeuwen de beeldhouwkunst eigenlijk geen eigen vak, geese kunst op zich
zeif; zij was de dienstmaagd van de bouwkunst, die
zij moest bekronen en helpen tot een harmonisch geheel.
Hetgeen wij v.roeger schreven over de monumentale
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schilderkunst is toepasselijk op de beeldhouwkunst, en
even als hare zuster genoot deze de voile vrijheid niet
in hare uiting. Zij mocht het gebouw niet overvleugelen en bijgevolg moest zij zich intoomen, sober en
gematigd zijn in hare vlucht, en zoo bracht die onder geschiktheid ook ruimschoots het hare bij om hetverwijt meer of min te wettigen als ware zij onnatuurlijk
en conventioneel.
Treden wij b. v. het koor van Sint-Baafs binnen.
Het is het stoute en fijne gewelf niet dat eerst onzeblikken treft, het is integendeel het renaissance-altaar
met zijn heilige in een dramatische houding, zijnen
prachthemel en de engelen die hew zwierig omringen.
Het architectonische van het koor is er door gebroken,
en het monumentaal effect bestaat niet meer, want
hetgeen ondergeschikt moest zijn, neemt de bovenhand
en overschaduwt het andere.
Wil men dus eene dertieneeuwsche kerk in haren
stij1 eerbiedigen, men moet rekening houden van het
hooger vermelde beginsel, en in zake van meubelen en
versiering er onbarmhartig uithouden al wat theatraal
is, zweert met haren trant of of breuk dot a m het
harmonische in den ganschen samenhang.
Waar zulke ongerijmde opluistering bestaat, dat
men ze er nochtans late, indien haar innerlijke waarde
het vereischt, want wij zijn geene Vandalen, die om
wille van onze voorliefde voor het gothiek, de meesterwerken van andere scholen niet kunnen velen noch
waardeeren. Doch wij spreken bier van het plaatsen
van nieuwe beelden, en wij veroorloven ons onze kunstenaars op het hart te drukken, van in hunne voortbrengselen
getrouw te blijven aan het oorbeeld, dat de kerken,
die zij te versieren hebben, hun opleveren. Doch kunnen
zij de beelden der ouden, die zij nabootsen, verbeteren
met bier en daar eene onnatuurlijkheid, eene stramheid
of eene hoekigheid te verhelpen, dat zij het doen,
want zoo zullen zij hunne gewrochten meer hebbelijk
maken voor onze XIXe eeuw, en door eene meer
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redelijke en gezonder vertolking de gothieke kunst, die
zeker de godsdienstige kunst is per uitmuntendheid,
verstaanbaarder en beminnelijker maken voor de kunstminnenden zoowel als voor het groot publiek. Herhalen
wij het, het gothiek in zake van beeldende kunst is
niet wat zekere onbeholpen navolgers het doen schijnen
te zijn, vele zijner vrienden hebben het door onbehendigheid verlaagd en belasterd.
Ten slotte verstout ik mij bier weder neer te
schrijven wat ik zegde in het oudheidkundig Congres
van Charleroi, betrekkelijk de muurschildering : « Waarom
wij het gevoel van eerbied en liefde dat het zicht der
middeleeuwsche muurschilderingen in ons opwekt, niet
bedwingen kunnen, het is niet dat wij deze schilderingen
in alle opzichten als volmaakt beschouwen, maar enkel
omdat zij, volgens ons, het best aan de ware grondbeginselen der kunst beantwoorden. «

Gent.

G.

VAN DEN GHEYN.

P. S. Ik zal Pater Bernardinus niet volgen in
het vraagstuk indien het goed is ja of neen, Lourdesgrotten in de kerken binnen te voeren ; dit onderwerp
vindt beter zijne plaats in een godgeleerd tijdschrift,
terwijl een kunsttijdschrift slechts het punt zou kunnen
behandelen, indien zij beter in steen of wel in papier
zouden vervaardigd worden.
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ENGELTJES (I)

was avond en het lof scheidde uit, toen ik in
den tempel trad. Reeds begon de duisternis,
_ als een floers, de statige zuilen om te zweven ;
een nageblevene wierookgeur vervulde de beuken ; de
keerskens werden een na een uitgedoofd en 't laatste
akkoord stierf onder de hooge gewelven. Geheim schuilde
in iederen hoek van den tempel ; stilte en duisternis
vervulde het wijde kerkschip.
« Wat moet de tempel schoon zijn bij nachte ! »
dacht ik in mijn eigen, en plotseling schoot mij deze
gril te binnen. « Dat ik mij Kier liet opsluiten ! »
Zoo gedacht, zoo gedaan. lk kroop achter eenen
biechtstoel, en wanneer de sleutel in de poort ophield
met krassen, sloop ik uit mijne schuilplaats. — Ik was
alleen in den tempel.
Met poppelend hart, zag ik in den ronde om ;
mijne eigene stappen deden mij beven en op de teenen
ging ik naar het hooge koor.
Dikwijls in den dag, had ik het autaar bewonderd,
dat zijne luchtige bogen in de hoogte verheft, Pp alle
kanten en hoeken, in alle nissen, staan engeltjes verscholen, gelijk vogelen in hooge takken. So mmige zijn
grooter, andere weer kleiner, maar alle hebben de lange
..........

(i) Getrokken uit Wonderland, vertellingen van M. E. BELPAIRE
en HILDA RAM, dezer dagen bij den uitgever dezer verschenen,
Prijs fr. 1,5o.
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-vierken geplooid, gereed om ze uit te breiden en keen
te vliegen op 't eerste teeken. Voor het gesloten tabernakel
brandde, met rooden gloed, het lichtje dat de tegenwoordigheid van 't Allerheiligste aanduidt. Ik zat in
,het gestoelte neer, omringd door de vriendelijke houten
beeldekens, die ik zoo dikwijls onder het gebed had.
Aanschouvvd. Hier de gansche geschiedenis der MoederMaagd, daar eene rei hoekige, uitgemergelde monniken ;
-verder de Pater poster, in zeven beeldekens uitgelegd,
waarvan het schoonste, Stephanus, met uitgestrekte
En vergeef ons onze
handen, de vraag verbeeldt :
,schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. —
Rond deze hoofdtooneelen, wemeit het van bloemen,
bladeren, dieren, zwaluwen in hun nest, heiligen-figuurkens van allerfijnste teekening en zuiverste schoonheid.
Thans, » dacht ik, « zal ik die alien eens gerust
mogen bezien, gerust in hun midden mogen droomen ! »
Doch er was iets vreemds in de lucht. Het valavondlicht maakte de vormen en lijnen onzeker. Ik
hoorde eene soort van geruisch en opende de oogen •
zoo wijd ik kon om iets te ontdekken maar wat hielpen
die stoffelijke oogen Het was de blik der ziel, dien
ik behoefde, de blik der zuivere harten. Ik knielde
neer, legde het hoofd in beide handen en fluisterde
een Wees-gegroet. Toen ik de oogen ophief, moist ik
niet vvat denken.
Ik was neergezegen nevens het beeldeken van
Stephanus. Welk eene verwondering I Stephanus had
zijne armen laten vallen en blikte glimlachend op mij
neer : « Ecce video ccelos apertos, ik zie den hemel
open ! Ecce video ccelos apertos, ik zie den hemel
open 1 » suisde het met zachte stem, als een wiegelied,
in mijn oor. En ik dacht den hemel open te zien.
Het lichtje brandde met rooden, geheimzinnigen gloed
en flikkerde in 't donker, en uit alle nissen, uit alle
hoeken, van zuil en van gevvelf, gingen wine engeltjes
,als sneeuwvlokken los en drongen in ontelbare menigte
fond het autaar. Een geurige reuk vervulde de lucht ;
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in de verte des tempels, speelde eene onsterfelijke hand
\zachte en bovenaardsche akkoorden ; de gouden lampen
blonken in de zijkappellen als zoo menige afgebrokene
zonnestralen ; op de glasramen fonkelden de rijke kleurery
als eélgesteenten en op 't hoogste gewelf speelde nog.
een zonnestraal. God ! God ! wat was het schoon I
Mijne vrienden de beeldekens schenen leven en beweging,
gekregen te hebben. De houten nestjes behelsden levendige vogeltjes en moeder-zwaluvv zag inderdaad de bekjes
van hare kleinen opengaan om het aas te slikken. De
bloemekens waaiden in eenen onvoelbaren wind, de
bladeren ruischten door elkaar. Al de magere monniken
baden eenen rozekrans en Ons Lief Vrouwken kreegblozende wangen ; maar rond het autaar werd de
menigte vierken ondoordringbaar. Ik leende het oor
tot een za,cht gefluister, dat melodisch en stil door de
kerk drong ; twee engeltjes zweefden mij voorbij
q Gauw, gauw ! )) zegde 't een, « laat ons naar
Deezeken ! Hem gezelschap houden, waar zijne liefde'
Hem gevangen houdt ! »
En zij ook sloten zich bij de andere.
« Mocht ik Onzen lieven Heer maar zien ! »,
dacht ik. « Hij moet zoo schoon zijn 1 »
Wederom hoorde ik de stem van mijnen beschermer
Stephanus. « Zeg een Confiteor » suisde hij stil.
lk volgde zijnen raad en blikte dan naar het
tabernakel. Mijne- oogen doordrongen stee p en goud,
en ik zag Onzen lieven Heer. Een . glimlach van
onnoembare teederheid zvveefde op zijne lippen ; met
de hand, wees hij naar zijn open Hart. Maria stond
bij Hem, met Joseph en Joannes, en de engeltjes kwamen
bijgedrongen zoo dicht zij maar konden en baadden in
het licht dat uit zijn Hart in stralen schoot. Toen
viel mijn oog voor den eersten keer op eene groep van
die hemelsche vogelen, die wat ter zijde stonden. Onze
lieve Heer ook had hen bemerkt, want Hij vroeg :
« Welk is dit broederschap? »
Een onder hen, een engeltje met golvend gouden
haar, trad te voorschijn en zeide :
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« Wij zijn de engeltjes die school gaan, Heer ! »
« Hoe zoo, lieveken ? »
Ja, Heer, wij beschutten de kinderen, die naar
.de school van 't armkwartier gaan. Het zijn zulke brave
,schaapkens, dat ge 't eens NNist ! Hun meester is ziek,
tn zij zitten alleen, boven, op hunne klas en zoo stil!
Men kon een muizeken hooren loopen. Gij, zoudt ons
Alen daar moeten zien, ieder bij zijn beschermelingsken.
De heele zaal staat vol witte vlerken. Wij laten dat
soms aan de braafste onder onze kleintjes zien, aan
de reinen van harte, Heer, gelijk gij eens zegdet.
Gisteren hebben onze kindertjes een bezoek gehad
iemand, die hen heel gaarne ziet, kwam hun catechismus doen en sprak hun van U en van Ons lief
Vrouwken en van ons ; ook drongen wij in menigte
rond haar. Zij leerde hun een lieken over de engelbewaarders en gaf hun beeldekens; dan ging zij been,
maar vandaag kwam zij terug. Zij beklom den steilen
trap... »
« Het leven is ook een steile trap, maar boven
komt men Loch in den hemel, » hoorde ik - een vviisgeerig engeltje bij mij fezelen.
« Zij beklom den steilen trap, » ging 't eerste voort
zonder acht op die woorden te geven, « en poosde
vOor de deur. — Het was donker op het portaal,
ofschoon onze vlerken daar ruischten.
Wat meent
gij dat onze kleintjes aan t doen waren, Heer ? Zij
waren bezig het liedje op te zeggen, welk zij den
vorigen dag hadden geleerd.
's Avonds als ik slapen ga,
Volgen mij zestien engeltjes na.
En al de stemmekens hernamen :
's Avonds als ik slapen ga,
Volgen mij zestien engeltjes na,
Twee aan mijn hoofdeind,
Twee aan mijn voeteneind,
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Twee aan miin rechter zij,
Twee aan mijn linker zij,
Twee, die mij dekken,
Twee, die mij wekken,
Twee, die mij wijzen
Naar 't hemelsch Paradijze. »
Jesus glimlachte bij dit gezang, maar op dit oogenblik viel zijn oog op een engeltje, dat met weemoedig'
gelaat, ter zijde stond. Aan zijne gulden wimpers hing,
een traan.
« Vv at deert u, lieveken? » sprak de goede God,
« bedroeft u 't gezegde van uwe broeders?
« Och Heer ! » snikte het bovennatuurlijke wezen,
« mijn vertrouwelingsken is gestorven ! Daarom benik bedroefd. »
« Maar het moet gelukkiger zijn in den hemel,
lieve 1 ))
« Ja, Heer, ik weet het wel ; maar zij zagen
het toch zoo geerne hier beneden ! Vader, moeder,
moeikens, zij zoenden en streelden het kind om het
meest. Het begon nu reeds te fazelen en te kraaien,
en zijn lachsken was zoo helder, zijn blik zoo diep en
zuiver. Hoe dikwijls, als het slapend in zijn wiegsken
lag, bleef ik de reinheid bewonderen die over zijne.
trekken zweefde, en dan dacht ik, ja, 't was spijt dat hij
die engelendeugd eens moest verliezen ! — 't Werd ziek.
Hoe teer verzorgde men het niet ! Hoe wiegde men
het in de armen met stille, zoete liederen, -- liekens
voor 't kindje zelf gedicht, — en 't genas, en 't werd
liever en liever, maar laatst... - »
Hier zweeg het engeltje een oogenblik om zijne
snikken te verkroppen.
« ... laatst kwam uw engel, de kroep, en maaide
ons bloemken weg. »
« Och arme 1 » onderbrak de medelijdende God
als onvrijwillig.
« Gij halt het moeten zien, Heer, in zijnen laat sten,
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slaap, hoe hemelsch lief het nog was ! Zijn koppeken
lag rustig neer : een gekleurd strooibloemeken had men
in 't versteven, marmeren polleken gesteken. En als
men ons wichtje in de kist legde, met rozekens rond,
och Heer ! »
Hier sprak het engeltje onhoorbaar
« het geleek juist aan een wassen Deezeken ! »
« Troost u, lieveken, gij zult er een ander krijgen;
niet waar, Moeder ? Gij zelf zult het in 't wiegsken
le3-gen in de plaats van 't ander. Ziit ge nu tevreden ? »
« Dank u, Deezeken ! Dank u ! »
En 't engeltje
wreef zich de tranen getroost uit de oogen.
— « Och, Onze lieve Heer » sprak een ander.
Wat hebben wij toch werk, wij, engeltjes van 't gemeen
kwartier ; dat ge 't moist ! Wij hebben geen oogenblik
rust ! Hier moeten wij onze kinderkens beschutten tegen
peerden en wagens, dat ze niet overreden vvorden ; daar
zien dat ze niet tuimelen in putten en stroomen; dan
ze weer tegenhouden op de vensterrichels, anders vallen
zij van het 4erde verdiep ; dan komt weer de zatte
vader naar huis en slaagt of verergert onze kleihtjes ! »
Terwij1 de engel sprak, hoorde men in de verte den
onzichtbaren zanger. « Angelis suis mandavit de te »,
klonk het zacht, « ut custOdiant te in omnibus viis
tuis » (I).
En dan galmde het antwoord van 't koor met
gelijk zwevende klanken : « In manibus portabunt te,
ne forte offendas ad lapidem pedem tuum » (2).
« Is het laat ? » vroeg Onze lieve Heer. •
Een engeltje nam het woord « Een uur is 't
geleden, Heer, dat de klokken hunne groetenis zonden
in de lucht ter eere van de hemelsche Koningin. »
« Era gia
» (3) suisde onhoorbaar een
dichterliik engeltje, maar ging niet verder.
(1) Zijne engelen heeft hij gezonden, om u te bewaren op
alle uwe wegen.
(2) Op de handen zullen zij m dragen, dat uw voet over
geenen steen struikele.
(3) « 't Was reeds het uur. »
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' Ondertusschen groeide de duisternis en werd dieper
en dieper. De laatste zonnestralen stierven weg achter
de gekleurde glasramen. Het goud der kandelaren ' zag
men slechts bij poozen blinken bij een hooger flikkeren
van 't lamplichtje, en gedurig groeide 't getal der sneeuwwitte engelen aan. Nu dat hunne vertrouwelingskens
meest alien in slaap lagers, hadden zij tijd om God to
komen bezoeken in zijne large gevangenschap. Ik blikte
op 't gestoelte. Alles was er volop in beweging. De
H. Elisabeth had hare rozen uit haren voorschoot
laten tuimelen ; de H. Stephanus speelde met zijne
kasseien en de duiveltjes en kaboutertjes trokken afschuwelijke gezichten. Haast kwamen de stralen der maan
de welfsels verzilveren en eenige sterren pinkten door
de vensters binnen.
Jammer maar, dat in 't midden van al die schoonheden,... ik in slaap viel.
Toen ik wakker wierd, was het voile dag. Ik opende
de oogen en be yond mij... in mijn bed ! Was dan, het
opsluiten, de heerlijkheden, de prachttooneelen -van dezen
wonderen nacht, was dat alles niets dan een droom?
Neen,' dat kon niet ! Was ik niet met mijn lichaam
in de kerk geweest, dan toch had mijn engeltje er mij
in den geest heengevoerd.
Sedert dien telkens ik Stephanus op het gestoelte
ontdekte, scheen het mij -of er bleef toch iets over van
den vriendelijken glimlach waarmede hij mij dien nacht
bejegend. had. Ook Sinte Elizabeth blikte zoeter en
streelender neder, terwijI het brood in haren schoot
tot rozen veranderde, en vogeltjes en engeltjes stemden
het zelfde lied in ter eere van hunnen Schepper, het
lied der jubelende onsterfelijke liefde.
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KUNST EN LETTEREN.
Kalewala --MAX ROOSES schreef in de Gids van April eene
merkwaardige studie over de Kalewala, het volksepos der Finnen,
naar aanleiding van het uitmuntend werk van COMPARETTI : Der
Kalewala, oder die traditionelle Poesie der Finnen : « De Podzie
der Finnen staat in innig verband met hun geloof van vroeger
eeuwen, het Sjamanism, dat nog in de landen hunner afkomst
voortleeft. Deze weinig ontwikkelde en onduidelijk omschreven
godsdienst erkent tallooze bovennatuurlijke levende of levenlooze
wezens, goede en booze geesten, natuurkrachten die een soort van
persoonlijk bestaan hebben. Alle deze staan onder de macht en
in den dienst der priesters, die ze door bezweringen en tooverspreuken tot gehoorzaamhetd kunnen dwirgen. Die priesters zijn
terzelfder tijd toovenaars en iangers.... De bezweringen en tooverwoorden zijn vervat in liederen, die groote dichterlijke waarde
bezitten. » — « Kaiewala beteekent land van Kalewa, het opperhoofd van een reuzenstam. Het was de verblijfplaats der twee

helden van het gedicht Wainamoinen, den eeuwigen zanger, en
Ilmarinen, den kunstigen smid. Kalewala is ook de naam door
L.,(14NROT, den Finschen JAN FRANS WILLEMS, aan het epos der
Finnen gegeven. Zooals zij gezongen wordt door het yolk en
zooals zij samengebracht is door LONNROT bezit de Kalewala niet
de eenheid van ontlerwerp, die een eigenschap is van het episch
gedicht.... Ztj bezingt velerlei feiten en velerlei helden, die op
zich zelven of in zeer los verband met elkander staan, zoodat
klaarblijkelijk het geheel niet aan een enkelen dichter zijn optstaan
te danken had, noch door eenen der latere zangers tot een geheel
versmolten werd. » — « Met het bestaan, het voortleven en het
uitgeven der Kalewala is de geschiedenis des wordens van het
epos ten nauwste verbonden, en het kon wel niet anders of de,
geleerde wereld, wanneer zij kennis nam van het heldendicht uit
het hooge noorden, moest er bewijsgronden in zoeken voor of
tegen de verschillende meeningen over de wijze, waarop de yolksepossen werden geboren.... Zijn de Ilias en de Odysseia inderdaad
werken van den lonischen Zanger, zooals de Aeneis het werk van
Virgilius is ; of wel voegde een dichter, hij drage dan den naam,
van Homerus of een anderen, volksliederen samen om daarvan
met aanzienlijke of geringe wijzigingen de twee heldendichten op
te bouwen; of wel nog waren het de naamlooze rhapsoden, die
eeuw aan eeuw de Grieksche volksliederen uitbreidden, samen-
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smolten en omwerkten tot de grootsche scheppingen die wij
kennen?.... De vraag blijft onbeslist, maar de runenzangers getuigen
eerder v6cir dan tegen ‘ de rol der rhapsoden in het tot stand
brengen van het Grieksche epos. »
Nicolaas Beets. — In een letterkundig portret van NICOLAAS
BEETS, in de Dietsche Warande verschenen, doet NORBERT VAN
REUTH uitschijnen dat de gevierde HILDEBRAND in zijne werken de
gedachten en gevoelens van Holland weerspiegelt.
Longfellow. — NI. DE HAERNE schreef in het Magasin Uttar-aim
van 15 Maart eene_ keurige stu lie over LONGFELLOW. Omdat
Hyawatha en Evangeline doo" de vertalingen van GEZELLE en
KURTH bij ons best gekend zijn, steunt de schrijver meest qp de
kleinere gedichten en hij doet vooral uitschijnen hoe LONGFELLOW
evenzeer welluidend en geestdriftig als eenige dichter van o-is land,
onzen landseigenen roem heeft bezongen in zijne gemoedelijke
stukken over den beiaard en den halletoren van Brugge.
Nestor de Tiêre. — Het treurspel der Smeden verwierf veel
bijval in Nederland. NESTOR DE TIERE, zegt de Gids, al weet hij
soms den goeden toon te ,treffen, had van de modellen van het
genre nog meer moeten afzien, om in zijn drama meer gang te
brengen, meer geheimzinnigs, onverwachts. Hij houdt u niet in
spanning, laat u tijd om tot bezinning te komen, en dat is de flood
van een melodrama. Goed is in het vierde bedrijf de strijd der
smeden : de iweelingbroers moordenaqrs van hun moeder, op
elkander aangehitst door Roze-Kate, die hun het geheim van den
moord wil ontrukken, om daardoor den derden van den moord
betichten broeder, die onschuldig is, te redden ...
Victor-Hugo en Multatuli. — VICTOR-HUGO en MULTATULI
worden beiden fel aangerand en ontkleed.... Van daar groote
gramschap in het kamp hunner bewonderaars. Wij zijn noch voor,
noch tegen ; wij bewonderen de kunstenaars en willen de mannen
noch ophelderen, noch afbreken.
Dertienlinden. — Het Magasin lilteraire weet dus ook dat
er Vlaamsche dichters bestaan? Ja, het bespreekt met veel lof de
meesterlijke verdietsching van WEBER 'S Dretrehnlinien. « Om
dergelijke vertaling te ondernemen en erin te slagen moet men
het oorspronkelijk gedicht ten innigste begrijpen en de Vlaamsche
dichter bezit den Duitschen dichter, blijkens den volledtgen uitleg,
waarmede hij zijne overzetting heeft opgeluisterd; daarenboven is
er dicht rlijke insprake vereischt en een groot meesterschap over
de versmaat, om Weber te volgen op de fiere hoogten, waar zijn
vernuft zweeft, zonder falen en zonder statmelen— DE LEPELEER'S
vertaling is een werk van aanleg, aanhoudenden arbeid en zedigheid : zelden mag men heden zulke werken begroeten. » (15 Maart )
Dante. — cc In de laatste jaren hebben Engeland en het
jongere Amerika bijzonder de aandacht getrokken door de belangrijke uitbreiding, die er de DANTE-literatuur verkreeg. In nauwgezette en ernstige DANTE-studien schenen beide landen Duitschland
nabij te komen. Daar had men langen tijd op den waardigenKARL WITTE kunnen wijzen, den scherpzinnigen geleerde, die bij
alle beoefenaren der Divin g Commeiia, in walk land ook, een
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,onbegrensden eerbied had opgewekt en een onbeperkt vertrouwen
had ingeboezemd, waar ook zijn naam genoemd werd. Toen hij
kart na de uitgave zijner Dante forschungen stierf, voelde Duitschland, wat het in hem verloren had, en het was in weemoedigen
twijfel dat men elkander afvroeg, wie er waardig zou worden zijn
-opvolger te heeten? Men gevoelde zeer goed, dat men bij de
uitbr-eiding der DANTE-beoefening in andere landen een naarn had
op te houden, die in een adem genoemd werd met dien van
DANTE ' S eigen vaderland ... KARL WITTE heeft zijn opvolger gevonden
in Dr G. A. SCARTAZINNI, - die in de DANTE-wereld algemeen erkend
wordt.
Het laatste werk van SCARTAZINNr, zijn Dante-Handbuch, is
een van die zeldzame boeken, die men geneigd zou zijn geschenken
te noemen, ware verrassingen, die ons tot erkentehjkheid stemmen ;
een van die boeken, die op het gebied van eenige kunst of
wetenschap een nieuwe periode opener. Het boek is in eenen
opwekkelijken stijl geschreven; die er het woord in voert, gaat
voorzichtig en toch vastberadcn zijn weg; uit iedere bladzijde
spreekt de stem van een man, die zich ten voile bewust is van
hetgeen hij wil. Het boek toont karakter, en dat geeft het in de
eerste plaats zijn bijzondere aantrekkelijkheid. Meermalen keert de
auteur zich in onverbiddelijken spot tegen hen, die met hard-nekkige taaiheid eeuwenoude fabelen en vooroordeelen op het DANTE
gebied blijven verdedigen. Maar ook eene innige geestdrift spreekt
er uit zijn bladzijden, als hij een lastige vraag tot op l ossing heeft
gebracht, of een antwoord heeft gevonden, war tot heden niet
aan gedacht is; als hij op zijn Dichter en diens hoofdwerk het
voile l'cht der waarheid laat stralen. » Uit eene schoone bijdrage,
door A. S. Kox geschreven, in den Gids van April over DANTE'S
Beatrice.
Dichters van dezen tijd. — Geen nieu,N,s op het gebied der
edeie poezij? — Ja vriend; M. VAN HALL, secretaris der redactie
van de Gids, heeft een keurigen bundel verzameld van de schoonste
stukken van' JACQUES PERK, Louis COUPERUS, POL DE MONT, HELkNE
SWARTH, MARCELLUS EMANTS, ALBERT VERWEY, HERMAN GORTER,
FREDERIK VAN EEDEN, MARIE BODDAERT, J. WINKLER PRINS, M. COENS,
FIORE DELLA NEVE, HEMKES, EDUAItD BRom, EDWARD B. KOSTER ,
W. G. VAN NOUHUYS. « Wie het hier bijeengebrachte vergelijkt

met wat vOcir den tijd, waaruit deze verzen dagteekenen, door
.onze dichters gegeven werd, en als keurpodzie werd bewonderd,
zal zien dat in het Hollandsch vers een evolutie heeft plaats
gegrepen. Van de romantiek wordt nog slechts nu en dan een
nagaim vernomen; de rhetorische poezie vindt maar een enkelen
beoefenaar meer, en rhetoriek maakt nog slechts bier en daar een,
overigens met rhetorisch, gedicht onveilig. Daarentegen heeft de
zuiver lyrische poezie een groote vlucht genomen. De besten der
dichters en dichteressen van het laatste twaalftal jaren hebben
hunne innigste aandoeningen in beeld weten te b! engen met een
rijkdom van klank- en kleurschakeering, van rythmus, waai toe
wie het niet van VONDEL wist, ooze taal niet in staat zou hebben
gerekend. Zoo weet de poezie, de herhaaldelijk dood verklaarde
of ten doode opgeschrevene, telkens weer zich te vern , euwen, te
verjongen. » De inhoud van de lieve verzameling staat Borg voor
de waarheid dezer woorden. (Amsterdam, Van Kampen en Zoon,
f. 0.90.)
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Provensaalsch Gedicht. — Aanbevolen aan de liefhebbers
van de provencaalsche dichtkunst, het epos van MARIUS ANDR g ,
met fransche vertaling : La Glori d'Esclarmoundo.

Akedysseril. — VAN DEYSSEL (K. J. L. ALBERDINGK THIJM)'
heeft de sproke van VILLIERS DE L ' ISLE ADAM, A kedysseril, in
't Nederlandsch vertaald en zijne uitgaaf, zijne heerlijke overzetting met acht etsen van BAUER opgeluisterd.
Veuillot en Multatuli. — J. NE heeft in 't Nederl. Museum
vijf Duitsche brieven gedrukt van MULTATULI aan H. FLEMMICH en
zijn vrouw. Daarin lezen wij 0. a. : « Später kwamen zwei Herren
in meinem Coupe die fiber VEUILLOT ' S Odeurs de Paris sprachen,
Cela pue, sagte der eine der aussah wie ein Artiste doch (oder
und) Mitgleid der ersten Kammer war. Cela pue ... impossible
de lire ce livre jusqu'a la fin ... cet amalgame de saintete et de
salopperie m'a degoute ... Ich hatte von VEUILLOT 'S buch viel
gehôrt. DE GEYTER hatte es mir mitgegeben, and ich will es
lesen. Wahrscheinlich wird es mir nicht degoutiren ... Wenn VEUILLOT
uber alledem was es in Paris ekelhaftes gibt, die Wahrheit sagt,
hat er Recht dazu...

J. Winkler Prins. -- Als de bladeren vallen, dat is een
heetlijk stuk, dat wij in de Vlaamsche School te lezen kregen
diergelijke, moderne letterkunde zouden wij in onze Bloemlezingen
'moeten aantreffen :
Bij 't eenzaam boschpad tusschen 't grijze hout
In koelen mist van den November-morgen,
Zijn kinderen bezig, bladeren bruin en geel,
Bijeen te stapelen tot een grooten hoop...
En dat gaat maar altijd voort, even fijn opgemerkt, even
kleurig in vloeiende verzen naar het leven geteekend. 't Is een
Noord-nederlandsche GEZELLE, die met het penseel van een Nederlandschen impressionist de natuur en de eenvoudige zeden der
veldbewoners heeft afgekeken I... Wij moeten onzen dank betuigen
aan zulke dichters, voor het edel kunstgenot, hetwelk zij ons
verschaffen.
Hendrik Peeters. — H. PEETERS liet in 't Nederlandsch
Museum een hartroerend drama drukken, te weten : Opoffering.
Hij zou nochtans weldoen een toonêel van 't derde bedrijf een
weinig te veranderen en op eene andere wijze 't geheim van Storck
aan rotten Hans bekend te maken. Wij hebben het stuk met
belangstelling en alndoening gelezen.

Hello. — De Fransche tijdschiiften van Belgie jubelen orn
ter meest bij de nieuwe --uitgaaf van het werk van HELLO,
l'Homme. Zou men niet zeggen dat zij eene nieuwe wereld ontdekt hebben? Zij vernemen dat de blauwvoeten van vroeger dageni
dank aan vet schillende meesters, die sedeit lang pater BROUCKAERT
afgezworen hadden, van de werken van HELLO, Le Style en l'Homme
doordrongen waren.

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.

53

Een Jan Steen. — In de Royal Academy van Londen had
,eene tentoonstelling van Old Masters plaats waarop een meesterstuk van JAN STEEN te zien was. « Het kleine schilderijtje, eigendom van den heer CH M ORRISON , stelt een eenvoudig gezin voor,
dat zijn gebed doet voor het ochtendmaal. De man, recht gezeten,
met een ietwat onnoozel-vroom gelaat, houdt schuin een zwarte
muts voor zijn gezicht. Links zit zijne niet meer jonge egade met
een kind op de schoot. Wat is dat een heerlij1 kind, met frissche,
vroolijk en onbezorgd de wereld inkijkende oogen! Op de tafel
brood en kaas, op een ton naast de tafel een ham, en een wat
uitgerafeld kleed, meesterlijk gedaan, en met een fijnheid afgewerkt,
als hadde Dou het geschilderd. Tegen den muur een bord, waarop
Drie dinghen wensch ick en niet meer;
Voor al te minnen Godt den Heer ;
Geen overvloet van rijckdoms schat,
Maar wens om 't Been de wijste badt.
Een eerlijck leven op dit dal —
In dese drie bestaet het al.
JAN STEEN 1 660.

Boven de tafel op den rand der XVII" eeuwsche schelinrichting (die toch wel praktisch was!) :
U wille moet geschieden.
Boven van een plank, waarop een doodshoofd, hangt een
papier met :
Gedenck te sterven.
Het geheel is subliem als compos-itie, kleur — fijn, harmonisch,
transparant — en schilplering. Bij alle fijnheid der uitvoering, die
aan Dou's werk heriniv_-rt, blijft alles toch groot en breed opgevat. Onbegrijpelijk en toch is het zoo. » (Ned. Spectator.)
WETENSCHAPPEN.
Jansenius. -,-- Dr A. DUPONT schreef in het 2de nr der Dzetsche
Warande : « In welke stemming is de beroemde en beruchte

Jansenius voor zijn eeuwigen Rechter verschenen? als verstokt
ketter of als gehoorzame zoon der Kerk? Heeft zijn geestelijk
testament, of de verklaring waarin hij zijn Augustinus aan het
gezag der Kerk onderwerpt, historische waarde? en moeten wij
de daaruit blijkende gevoelens voor oprecht of voor geveinsd en
gehuicheld houden?
Deze belangrijke vraag werd door den oud-minister A LPH.
VANDENPEEREBOOM in zijne Ypriana ontkennend beantwoord ; 'vol.
gens hem is de verklaring een valsch en onderschoven stuk.
Twee leden van het Seminarie voor kerkelijke geschiedenis,
de Eerw. heeren CALLEWAERT en NoLs hebben, onder de wijze
en ervaren leiding van den Hoogleeraar B. .1 UNGMAN N, de vraag
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op nieuw behandeld, en zijn tot de tegenovergestelde conclusie
gekomen de verklaring draagt de kenteekenen van een historischdocument ; in het laatste uur van zijn leven heeft Jansenius, alstrouwe zoon der Kérk, zijn werk aan haar beslissend oordeel
onderworpen.
Deze voortreffelijke studie, welke behalve een buitengewoon
talent op het gebied der geschiedeniskritiek, het geduldig napluizen van talrijke schriften, boeken, oorkonden, het scherpzinnigschiften van soms tegenstrijdige berichten en getuigenissen vereischte, strekt den jongen geleerden waarlijk tot eer. »
Folklore. — LAURENCE GOMME heeft bij David Nutt te Londen
een _ Dictionary of British Folklore uitgegeven. Het eerste deel
van dezen belaegwekkenden arbeid handelt over de spelen die in
Engeland, Ierland en Schotland in zwang zijn en deelt al de
rijmpjes en telliedekens mede die bij 't spelen gezegd worden.
(Ptijs 15,6o fr.)
Semitisch en Indogermaansch. — Wonder is 't om nagaan
hoe 't Egyptisch met zijnen rijkdom van klankwissels geschikt is
om woorden van 't Indogermaansch en 't Semitisch te verbinden,
die van zinswege in verband stain, maar door klankwetten, wellicht tijdelijke klankwetten van elkander gescheiden zijn. In n r 2
van het Museon onderzoekt R. DE LA GRASSERIE de klankleer van
het Egyptisch ; men bespeurt daar vele klankwissels die ook in
onze gouwspraken kunnen waaigenomen worden, maar die de
wetenschap verwaarloost. 't Is strong wetenschappelijk als men jets
tegenkomt een wild dialect van Ozeanie; het is dillettantisme
als men hetzelfde verschijnsel dagelijks op de lippen van 't yolk
kan gadeslaan.
Sprookjes. — Veel twist men in de wetenschap over den
oorsprong der vertellingen die de beoefenaars der folklore heden
met zooveel zorg verzamelen. « Een jong fransch geleerde, JOSEPH
B g DIER is tot de conclusie gekomen dat wij omtrent den alleroudsten oorsprong van de stot der vertellingen eigenlijk niets van
beteekenis kunnen te weten komen.
Waar zijn die vertellingen geboren? Elk op een bepaalde
plaats. Maar op welke? Wij zullen er nooit achter komen. —
Wanneer zijn ze geboren? Elk op eenen bepaalden dag. Welken
dag? Wij zullen het nooit weten. — Hoe hebben ze zich verbreid? Elk op haar eigen manier. Hoe dan ? We kunnen er wel
naar raden, maar weten zullen we het nooit.
Het is hier de plaats• niet om onderzoek te doen naar de
waarde van dit negatieve resultaat eener zeer degelijke studie van
het onderwerp. Slechts twee opmerktngen van den geleerden schrijver
mogen hier een plaats vinden ; ze zijn teekenend voor het karakter
zijner methode; want ze betreffen eene ervaring die hij, in het
eene geval, onwillekeurig heeft opgedaan, in het aniere geval
vvillekeurig door een experiment, in het leven heeft geroepen.
In October 1887, schrijft de heer MDIER, be yond ik mij op
een paketboot die van Australia kwam. Op het dek ware we bijeen
en luisterden naar een onzer die verhaaltjes deed. De verteller
was een oud inwoner van Mauritius, die voor de eerste maal zijn
eiland verlaten had. Een van zijn verhaaltjes geleek precies op
een onzer fabliaux. Ik vroeg mijn medepassagier hoe hij er awl
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gekomen was. Hij wist het mij niet te zeggen. Zeker te PortLouis gehoord. Maar wanneer? en van wien? Onbekend. Het verhaaltje vond veel bijval. Een Engelsche koopman die uit Sydney
kwem, een stuurman uit Ametika afkomstig, haddetk er veel schik
in. De stuurman vertelde het den volgenden dag aan een troepje
matrozen. Die matiozen vtaren grootendeels Corsikanen en Basken;
en de toehoorder die er zich het allermeest mée amuseerde, was
een der stokers, een Arabier; ook waren er nog Chineezen aan
boord. Het vet haaltje is dus in alle werelddeelen bekend geworden, en er is alle kans dat eenige folkloristen het reeds hebben
opgevangen in Ajaccio, in Aden, in Marseille en in Peking. Ze
zullen misschien heele geleerde onderzoekingen instellen naar de
Corsikaansche lezing, de Prov-encaalsche lezing, de Arabische lezing,
de Chineesche lezing van het verhaal en zich afvragen, hoe het
in die verschillende landen gekome n. is? Waren ze bij mij op de
paketboot geweest, dan zouden ze het weten. Nu zullen ze er,
met al hun geleerdheid, nooit achterkomen.
Men weet dat de beOefenaars der vergelijkende litteratuurgeschiedenis veel waarde hechten aan sommige kleine, sprekende
trekken die in de vei schillende bewerkingen van een zelfde verhaal
kunnen voorkomen. Zijn die trekken in sommige bewerkingen
geheel en al gelijk, dan ziln de onderzoekcrs geneigd om aan te
nemen, dat deze versions, al mogen ze in andere opzichten van
elkaar verschillen, en al liggen ze geographisch heel ver uit elkaar,
toch tot een zelfde groep behooren, zoodat men het recht heeft
voor die geheele reeks een zelfden oorsprong aan te nemen.
Maar het is ook heel wel mogelijk, dacht de beer BEDIER,
dat die overeerstemrning bloot toevallig is Kunnen niet twee vertellers die een zelfde thema gaan uitwerken, onafhankelijk van
elkaar, op- denzelfden inval komen en de zelfde bijzonderheden
uttdenken? En is die overeenstemmtng toevallig, dan mist ze
natuurlijk al de waarde van een wetenschappelijk argument.
Om hiervan een proef te nemen legde hij aan een twintigtal
kennissen en studenten de , stof eener vertelling voor en verzocht
hun dit thema , onafhankelijk van elkaar, uit te werken tot een
verhaaL Htj koos als stof een fabliau dat aan Been deer gelegenheidsvertellers bekend was, en dat onder vormen in verschillende landen worth aangetroffen. Daarop liet hij zich die
verschillende bewerkingen ter hand stollen en constateerde, met
veel genoegen , twee dingen : voorcerst, dat onderscheiden dezer
liefhebbers-novellisten de stof nagenoeg geheel op dezeltde wijze
hadden uitgewerkt: en; ten tweede. dat al de oude, oostersche en
westersche bewerkingen van het verhaal in deze kunstmatig voortgebtachte vertellingen werken tei ugge‘ onden »
Juni 94.)
Germaansche Godenleer. — Men weet dat E. H. MEYER een
werk schLef over de Germanische Mythologie en dat E. MOGK
hetzelfde onderwerp behandelde in den Grundrzss der Germauischen
Philologie. MOGK komt niet overeen met MEYER omdat deze laatste
te veel toeschrijft_ aan, de velpersoonlijking van onweder, wind en
wolken en ook aan de booze geesten. MOGK houdt ' meer van de
rol der gansche natuur en der zielen in de scheppingen van de
godenleer.
Eene nieuwe verzinning. — Het jodendom is geboren uit
den islam. Muzelmannen te Cot dova en elders in Spanje, hebben
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in de 1 l e en 12 e eeuw onzer tijdrekening, het oud Testament
.geschreven. Het christendom kan niet ouder zijn dan het jodendom : gansch de geschiedenis van het ontstaan van het christendom
is een gewrocht van de dichtende verbeelding der Benediktijnsche
monniken uit de 13e eeuw. Dat is het stelsel van EDWIN JONHSON,
gewezen hoogleeraar in Engeland. Rationalisten ziin daarmede
bezig om het ernstig te bespreken en te weerleggen. Wij meenen
dat EDWIN JOHNSON, op eene geestige wijze met de Rationalisten
den spot drijtt : tusschen de stelsels, die in strijd zijn met de
getuigenis der geschiedenis, is het eene niet' dwazer dan het andere.

Assyrienkunde. — Z. E. H. DE MOOR, deken van Deinze,
bestudeert in het Museon van juni den val van Niniveh.
Vaderlandsche Geschiedenis. — Z. E. H. DE SCHREVEL heeft
in de maatschappij, 1'Emulation een zeer belangrijk werk uitgeseven, te weten talrijke oorkonden over de beroerten der jaren
1566-68 te Brugge en omstreken.
Oorsprong der Vlamingen. — Nopens den oorsprong der
Vlamingen lezen wij in het Ilfuseon van April : « Toen Caesar
Belgie overwon, was de overgang zijner inwoners van het land
der Get manes naar het land der Gallen nog genoeg gekend : zelfs
werden vier volksstammen Gerrnanen genoemd. Na eene roomschwording van ' het land, die nooit volledig was, verzekerden de
Franken voor goed in Vlaamsch-Belgid het overwicht der Germaansche mondspraken. Men heeft de taal der Franken willen
vk edervinden in het Vlaamsch, dat afstamt van het oud Platduitsch.
''t Is mogelijk; maar, omdat het zeker is dat zij vooral in 't Walen-

land hunne zaten kozen, en dat het Vlaamsch grondgebied nagenoeg
overeenstemt met de vestiging der Menapidts, die altijd eene halve
onafhankelijkheid bewaarden, heeft men reden te vragen of het
Vlaamsch in 't land niet gesproken werd, v66r de aankomst der
Franken. Het Germaansch karakter van de taal zou aldus de
germaanschwording van het land vergemakkelijkt hebben en er
niet het gevolg van geweest zijn. » Wij meenen dat het Vlaamsch
y olk afstamt van al de Germaansche volkeren, waarvan men het
spoor op onzen bodem tegenkomt en dat men in zijne taal vooral
het Nederfrankisch, maar ock Friesche en Saksische bestanddeelen
kan waarnemen.
J. a.

HULDE AAN KANUNNIK MARTENS
BIDDER DER LEOPOLDSORDE,

DE RIDDER.

dikwijls heeft ons jonglingsherte
Van edlen, blijden drift getrild,
Toen voor ons, uit der tijden veite,
De ridder rees met helm en schild!

OE

De ridder, gansch, van staal en ijzer,
De ridder, met het blanke zweerd,
Naast wien geen sterker stond, geen wijzer,
Op 't bloedig veld of rond den heerd;
De ridder, 't manlijk beeld der trouwe,
Geheiligd door een zending Gods,
Een Raphael voor kind en vrouwe,

Fen Michael voor dwinglands trots;
De ridder, 't beeld van al wat edel,
Van al wat prachtig is en schoon,
Van al wat ooit der menschen schedel,
Met lauwren sierde en eerekroon!

Hoe blijde juichten wij en trilden,
Al volgende op hunne verre baan,
De Vlaamsche Tidders met hun gilden
Voor 's Heeren Graf ten strijd gegaan;
De Vlaamsche ridders, rond den outer
Voor 't Heilig Sacrament geknield,
Dat schittert over Groeningskouter
En met Gods kracht ons' Leeuw bezielt!
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En hoe met tong of teeken melden,
Wat in ons boezem blaakt en brandt,
Als wij ons Vlaamsche burgerhelden,
De Coninc, Breidel, hand in hand,
Na strijd en zege neer zien buigen
Voor d'eelsten uit den ridderstoet
Die hen, bij plechtig eerbetuigen,
Tot ridders doopt met 's vijands bloed!

Godlof! om Vlaandrens ver verleden,
Daar 's ridders naam zoo glanzend st!at :
Godlof en dank om 't feestlijk heden
Dat u, Gevierde, ridder slaat!
Ten strijde trokt gij 't booze tegen,
Met tong en pen was 't, dat ge sloegt,
En wist des ridders werk to plegen,
Eer gij den naam van ridder droegt!
Voor God, voor Vlaandrens taal en zeden,
Voor licht en waarheid onbevlekt,

Hebt gij sinds vijftig jaar gestreden,
En strijders, zonder tal, gewekt!
Hun stemme stijgt, met de ooze mede,
En groet op uwe brave borst
Het kruis -- dat strijdtuig van den vrede. —
Uw ridderloon voor Volk en Vorst.
Sint-Nicolaas.
In name der leerlingen van het Klan-Seminarzef

K. B

EZEZEMZEIVE
DE KEURE VAN HAZEBROEK VAN 1336,
met Aanteekeningen en Glossarium, door EDW. GAILLIARD, Onder-archivaris van den Staat te Brugge,
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie, enz.
Gent, A. Suffer, 1894. Eerste deel. Prijs : fr. 5,00.

eft
voortrekkelijke werk, waarvan men hierboven den titel
leest, is stellig eene der degelijkste in de reeks uitgaven waarop
de Koninklijike Vlaamsche Academie terecht mag fier zijn. Ten
0 behoeve van hen die in de gelegenheid zijn geweest schrijvers
Glossaire flamand de Unventaire des Archives de Bruges (Bruges,
1879-82) te doorbladeren of enkel te raadplegen ware het voldoende,
om den lof van deze nieuwe uitgave uit te spreken, mede te deelen
dat hetzelfde stelsel van rijkelijk gedocumenteerde woordverklaring,
dock op veel breederen voet, ook ditmaal wordt toegepast. Daar
wij ongelukkiglijk niet mogen verwachten dat alle lezers van het
Belfort in dat geval verkeeren, zijn wij wel verplicht eenigszins
breedvoeriger te werk te gaan.
Het werk vangt aan met 24 bladzijden Voorbericht, over het
stadje Hazebroek zelf, over zijne oude k-eure, over het gebrekkige
der vertaling welke « d'heer Joseph Cleenewerck, tegenwoordigen
Maire van de stad van Hazebrouck, in 't jaer 1819 » er van vervaardigde, enz. enz., en voornamelijK over de wijze hoe de uitgever
er in 1888 door den beer Ignaas de Coussemaker toe gebracht
werd zijne grondige studie over de Hazebroeksche keure te leveren.
In dit eerste deel- worden enkel de vijftig eerste al tikels behandeld. De Keure zelf bevat er drieniaal zooveel. Op den titel belooft
ons de uitgever een Glossarium, tetwijI hij in zijn Voorbericht ons
nog de mededeeling belooft, bij wijze van Aanhang, « terwille van
hunne eigenaardigheid D, van een paar latere Hazebroeksche keuren
(1613 en 1712), en van het « Rêglement de police de la yule et
territoire d'Hazebrouck » van 14 Brumaire an X (5 November i8o1).
Wat de uitgestrektheid van het volledige werk betreft mogen we
ons dus verwachten aan ten minste viermaal zooveel als ons in dit
ET
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eerste deel gebracht wordt. En dit eerste deel beslaat niet minder
dan 410 bladzijden, zonder het voorbericht.
In gothieke letter last hij eerst, met de meeste nauwkeurigheid en de grootste getrouwheid, den tekst van elk artikel afdrukken.
Daarop, tusschen haakjes en in liggende letter, volgt de omschrijving in duidelijk hedendaagsch Nederlandsch. En nu eerst komt
de uitvoerige woord- en zaakverklaring. « Ons eigenlijk Joel, zegt
het Voorbericht, is enkel en alleen de Keure van Hazebroek over
te drukken en ze uit een taal- en geschiedkundig oogpunt te
beschouwen. Daarom hebben wij in de eerste plaats getracht van
de 15o artikelen der Keure eene nauwkeurige omschrijving in het
Nederlandsch te geven. Verder hebben wij de bijzonderste en meest
belangrijke dier artikelen meer omstandig bestudeerd en die, waar
de gelegenheid zich voordeed of de verklaring zulks vergde, vergeleken met soortgelijke schlkkingen uit andere keuren en yerordeningen. Alzoo hopen wij, dat ons werk niet zonder nut zal zijn
voor de kennis van het oude recht en van menige plaatselijke
gebruiken in Vlaanderen. »
Op deze laatste zinsnede willen wij steunen.
In deze dagen van economische verwarring, waar zoovele oogen
angstig de duisternis van het verleden pogen te doorpeilen, in de
hoop dat de maatregelen welke toen vrede konden stichten ook
thans zullen rust brengen, zal niemand het werk van den heer
Gailliard zonder levendige belangstelling ter hand nemen. Enkele
besprekingen, zooals die over maerct (van Hasebrouc), om te bewijzen dat maerct = marke .----- stad, en het onderscheid te bepalen
tusschen maerct, steide en , poort (bl. 1-18) ; ofwel zooals de
zaakrijke uitweiding over gelte en de dubbele beteekenis van dit
woord (bl. 217-224, nota); enz., zullen natuurlijk bij voorkeur den
taalkundige belang inboezemen. Doch waar, naar aanleiding van de
artikels over den wijnhandel, de eigenaardige regeling van den
wijnhandel te Hazebroek vergeleken wordt met de overeenkomstige
schikkingen in de meest afgelegene plaatsen van de Nederlanden,
van Frankrijk en zelfs van Duitschland; of wanneer, zooals bij het
bespreken der regeling van de bakkersnijverheid en , van den vleeschhandel daarenboven geene moeite werd gespaard om door middel
van nog heden bier en daar voortlivende gebruiken, de gebruiken
van voorleden eeuwen te verklaren, en dat de uitgever, in duistere
gevallen, telkens zijn toevlucht nam — liever dan gewaagde gissingen te gaan opperen — tot bet raadplegen van bevoegde vakmannen ; daar kan de belangstelling ook van den niet-taalkundige
enkel met het vertrouwen gelijk worden gesttld, dat de voorzichtige
en overvloedig gedocumenteerde wijze van woord- en zaakverklaring
onvermijdelijk doet ontstaan.
En wat , rijke verscheidenheid ! — Wij hebben reeds gewag
gemaakt van den wijn-, den brood- en den vleeschhandel. In dit
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eerste deel worden daarenboven nog besproken — wij stippen hier
enkel aan datgene wat uitvoerig en opzettelijk behandeld werd, —
de vischhandel, de mostaardhandel, het opsmukken van koopgoed,
het bestraffen van oneerlijken handel en van woekerhandel, het
dragen van wapenen, het verbod speelhuizen te houden, enz. enz.
En daar de keure het er schijnt op gemunt te hebben alles dooreen
te werpen, brengt artikel 29 zelfs eene bespreking van de strafregeling ten opzichte van diegenen welke zich hadden schuldig
gemaakt aan « reveleeren tsecreet vanden rade », zooals men te
Brugge zegde.
Het neemt in onze oogen niets af van de verdienste van zijn
werk, indien het ons een paar malen geschenen heeft dat de geleerde
en gewetensvolle uitgever misschien wat te ver ging, in zijne
bezorgdheid om de juiste beteekenis, liever de juiste schakeering
der beteekenis, van een woord te bepalen. Zoo op bl. 287, nota,
waar hij verwanderen wil verklaard zien door verluchten; verwanderen, dunkt ons, doet eerder denken aan beweging, in beweging
brengen; ook zegt de Excell. Cronycke : « Ende die sommeghe
om hem lieden te verwandelene ende een nieuwe lucht te scheppen... » In de lange reeks uitdrukkingen om afval van visch te
kennen te geven was' misschien het « ouwe Tielen » van Bredero's
straatjongen op zijn plaats geweest, zooals die uitdrukking ongeveer
een jaar geleden in de Vragen en Wenken van Belfort werd verklaard. VVat het fac-simile betreft aan het hoofd van het werk,
zouden wij in elk geval een fac-simile door middel van phototypie
verkozen hebben boven eene nabootsing in steendruk, wat nimmer
hetzelfde vertrouwen kan inboezemen ; en het blijft ons duister
waarom men niet eenvoudig de eerste bladzijde weergegeven heeft
in haar geheel, al is op sommige plaatsen het schrift er onduide'
lijker geworden...
Doch dit zijn aanmerkingen zonder belang, en de lof dien wij
het werk hebben toegezwaaid blijft onverminderd. Met verlangen
zien wij de volgende deelen te gemoet, en twijfelen er niet aan
dat zij telkens ons opnieuw de gelegenheid zullen verschaffen' den
vlijtigen en nauwkeurigen uitgever onze oprechte gelukwenschen
aan te bieden.
'Nat de stoffelijke uitvoering van het werk betreft, zij is
effen af prachtig.
L. S.
Gent.

*A-****** AU*
BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Huibrecht Melis Gedichten. Aalst, De Seyn-Verhougstraete,
uitgever, 1894. Prijs fr. 2,50.
De stoffelijke uitvoering van het verzenbundeltje van den heer
Melis — in bibliophielen-uitgave gedrukt op slechts 15o exemplaren
— is zoo keurig in alle opzichten dat het ons uit den geest maar
niet wil, dat zij de verzen zelf, de vijf-en-twintig stukjes welke erin
voorkomen, tot schade verstrekt. Het feit dat de indruk eener tweede
lezing zooveel voordeeliger was dan de indruk welke de eerste lezing
op ons gemaakt had, is overigens wel geschikt om ons in die meening
te versterken. De gedichten van den beer Melis zijn immers zoo
uitstekend niet dat de pracht van de stoffelijke uitvoering niet moet
treffen als eene -pijnlijke tegenstelling. Zij zijn integendeel doorgaans middelmatig, en in enkele gevallen bepaald zwak ; doch
wij zijn gelukkig hierop onmiddelijk te mogen laten volgen dat
echter dat zwakke en middelmatige gedeeltelijk vergoed wordt door
zeven of acht stukjes, wier vorm en inhoud ons waarborgen dat
wij, niettegenstaande 'den minder bevredigenden indruk door dezen
eersten bundel teweeggebracht, eensdaags toch het genoegen zullen
mogen hebben hem geluk te wenschen als een onzer beste jonge
dichters.
Het bundeltje dat hij ons thans aanbiedt, r bevat eene reeks
kleinere gedichtjes, meest van lyrischen - aard, waarin vooral het
streven naar keurigheid van den vorm te prijzen valt, al wordt
die keurigheid niet altijd bereikt en al is de taal zelve van tijd
tot tijd niet heel en al onberispelijk. Enkele stukjes lijden bepaald
aan onduidelijkheid, zooals b. v. het gedichtje Nauw vliedt de
Bartle kindsheid... dat de reeks opent. Andere zijn al te onbeduidend van inhoud. Kinderloos en vooral het liedje in would-be
Middelnederlandsch Het waren twee conincskinderen zijn, wat den
vorm betreft, meer dan zwak; en wat wij in dit laatste maar niet
kunnen begrijpen, is het zonderlinge verschijnsel dat op de zeven
rijmparen welke het stukje telt, er enkel twee heel en al in orde
zijn : liet : gesciet, en vel : snel, terwijl vopr het overige als rijmiparen dienst moeten doen gheluc : gheruct, nicer : veel, sons
vond, hopeloos : henenvlood, wel : held...
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De beer Fluibrecht Melis, in zijne hoedanigheid van Antwerpenaar,
is vol bewondering voor Jan van Beers en voor Pol de Mont. Wij
zullen wel de allerlaatsten zijn om hem daarvan een verwijt te
maken ; evenmin als wij bet eenen Westvlaming euvel zullen duiden,
of het zelfs bij eenen Westvlaming vreemd zullen `Linden, vol bewondering te zijn voor Gezelle en voor Rodenbach. Doch wanneer
deze bewondering tot slaafsche en zwakke navolging verleidt, met
onderdrukking van alle persoonlijke eigenaardigheid, dan toch heeft
,men wel het recht — en den plicht — den navolger daarover een
weinig lastig te vallen; , immers, verheffing, b2zieling kan niet
bestaan waar de dichter begint met afstand te doen van zijn eigen
jk; en bij alle ku9stvaardigheid is pretentieuze banaliteit het
onmisbaar gevolg van al te slaafsche navolging...
' Bl. 73 tot g3 worden ingenomen door een tamelijk uitgebreid
dorpsgeschiedenisje in rijmlooze verzen, genre Pol de Mont en aan
Pol de Mont opgedragen. In zijn geheel is het uiterst zwak, en
vooral onbeholpen van verhaaltrant. En dat ook de vorm veel te
wenschen laat, moge de volgende brok bewijzen welke wij uit
bl. 74 overschrijven
Dat was me nu eens een gelegenheid!
Zoolang reeds had hij naar den stond verlangd
Om Doka- eens alleen te kunnen spreken,
Zoo heel alleen, dat niemand hen kon hooren ;
Nu viel dat zoo ineens gelukkig uit.
Hij wou haar zeggen hoe hij, sedert maanden,
Met hare beeltnis in zijn binnenst omliep ;
Hoe gaarne hij ze zag en dat hij hoopte
Dat zij zijn vrouw eens worden zou. Maar zie
Dat was me nu eens wonder !...
Doch genoeg afgekeurd. Onder de stukjes waarvan de nette
vorm en de beurtelings zeer frissche of diep hartstochtelijke
inhoud, ons waarlijk getroffen liebben noemen wij Herdenken, In
't open vensterraarnken, Verloving, 0 mijn Lief, Winterdag. En
vooraleer afscheid te nemen van den Neer Melis en zijn Gedichten,
5chrijven wij eerst nog even het keurige sonnet of dat hij Verwachting betitelt
Het kloksken tikt en knappend brandt de haard ;
Zij zitten bij het vuur, verdiept in droomen;
Onwillens heeft zij hem de hand genomen,
Wig hij, gelukkig, haar in de oogen staart.
En stille ruischt het : manlief, mij zoo waard,
Wat zal dat kind ons duur zijn, 't eerstgekomen :
't Zal zoete blijheid om ons been doen stroomen ;
Naast u, den vader, zij 't mij liefst op card.
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Doch, schalks nu rimpelt hij het aangezicht
En lachend : o wie weet er, Of wellicht
Het kind den man niet uit uw hart zal drijven...
En, wijl hij 't hoofd Naar aan den boezem left
Zoo fluistert hij, het oog vol teederheid :
Laat mij zoolang uw lieveling nog blijven.

Gent.

M.

Van Sente Brandane, naar het Comburgsche en het Hollandsche Handschrift opnieuw uitgegeven door E. BONEBAKKER . Eerste
stuk : de Teksten. Tweede stuk : Inleiding en Aanteekeningen. —
Amsterdam, Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v/H. Gebroeders
Binger, ' 1894.
Verleden jaar gaf het Belfort verslag van het werkje waarin
de E. H. Drijvers de wonderreis van Sint Brandaan cctilt het
middelnederiandsch overgedicht en met zedelijke aanmerkingenopgehelderd » had (Averbode, 1893). Ziehier eene nieuwe uitgave,
volgens de handschriften van de middelnederlandsche teksten, waarin
het zonderlinge verhaal ons bewaard werd. a Een zuiveren tekst,
en belangrijke aanteekeningen », ziedaar wat de uitgever zich
voorstelde ons te geven, toen hij zijne Doctorsdissertatie in het
licht zond. Een werk dus, uitsluitelijk bestemd voor hen die ziche
bezig houden met middelnederlandsche taalstudie. Wat deze uitgave
niet Levert, wat ontbreekt opdat zij op den titel eener volledigestudie van den Brandaan aanspraak zou kunnen maken, is, zooals
de heer Bonebakker het zelf doet bemerken, de « doorwrochte
inleiding » over het lettergeschiedkundig belang welk dit oude
gedicht oplevert.
Voor ditmaal bepalen wij er ons toe het werk van den beer
Bonebakker aan de aandacht van de belangstellenden te bevelen.
Indien de stoffelijke uitvoering slechts lof verdient, wil het ons
schijnen, na een vluchtig doorbladeren van de zorgvuldig afgeschrevene teksten en de taalkundige aanmerkingen, en na kennismaking,
met de sierlijk en geestig gestelde inleiding, dat wij hier te doers
hebben met een arbeid die zich door ernstige hoedanigheden anderscheidt. Overigens de Brandaankwestie is stellig eene der belangrijke punten van onze lettergeschiedenis; en in zijne Inleiding heeft
de lieer Bonebakker niet nagelaten ons insgelijks, terloops, menigen
wenk en menige inlichting ten beste te geven, welke voornamelijk
belangrijk zijn uit een lettergeschiedkundig oogpunt.
L.
Brugge.
Een letterkundig jubelfeest. Ten voile sluiten wij ons bii
Het Fondsenblad aan, dat schrijft :
Met eene aandoening van genoegen en tevens van bewondering
ontvangen wij van onzen kunstvrierid, den beer Alfons Van Loor
letterkundige, vroeger te Maltebrugge en thans te Knesselare verblijvende, de hulde van, zijn honderdste boekdeel.
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Sedert zijne vroegste jeugd aan het ziekbed gekluisterd en
daardoor verhinderd geworden de loopbaan te volgen hem door
het voorbeeld zijner zes broeders, alien priesters, aangewezen, heeft
onze vriend zich daardoor niet laten ontmoedigen, maar gezocht
op eene anciere manier den volke nuttig te zijn.
En hij heeft gevone'en. Zijne welbesnedene Vlaamsche pen heeft
hem tot werktuig gediend om aan de bevolking van het katholieke
Vlaanderen de verhev tile leering en de echte grondbeginselen voor
te houden, waarvan zijne broeders als de bevt/aarders en versprei.
ders zijn aangesteld.
Van uit de ziekenkamer dus, getuige van zijne eentoonige en
korte, maar daarom niet minder verrnoeiende en soms pijnlijke
reizen, van den leunstoel naar het bed en van het bed terug naar
den leunstoel, zonder ander gezelschap dan dat zijner waardige
zusters, die hem als engelen van liefde verzorgen en van zijne
geliefkoosde boeken, waaruit hij troost en zielesterkte put, heeft
onze moedige vriend honderd boekdeelen, groote en kleine, in
het licht gezonden, tot nut en stichting der katholieke Vlamingen.
Wij deelen van harte in het , genoegen dat onze brave kunstvriend, smaken moet bij het overzien der talrijke vruchten van eenen
zoo verdienstelijken en door talrijke lezers gezegenden arbeid. Van
harte ook sluiten wij ons aan bij het jubelfeest van zijn honderdste
boekdeel, hopende dat bet daar niet bij blijven zal en dat er nog
vele aangename en stichtende verhalen uit zijne wakkere pen zullen
vloeien.
Het is zijn vriend de beer Alfons Siffer, die soms een namiddag bij zijn ziekbed ging aanzitten, die hem de deuren der publiciteit geopend heeft en zijn oudste en zijn jongste en meest al
zijne andere werken gedrukt en bij de Vlaamsche lezers met groot
welgelukken ingeleid heeft. Dit honderdste werk is bet leven van
zijn heiligen patroon Alfonsus de Liguori.
A travers 1'Asie, par CONSTANT DE DEKEN, de la Congregation
des Missions Belges pour la Chine et le Congo. Schoon boekdeel
van 400 bl. in-8°. Prijs fr. 3,00. (Bij den uitgever dezes te bekomen.)
Zooals men weet heeft Pater De Deken met den prins van
Orleans en den heer Bonvalot eene der grootste landreizen gedaan
welke ooit op touw gezet geweest zijn, namelijk, zij zijn het aziatisch
vasteland dwars door de onbekende streek van Thibet doorgetrokken.
De twee gezellen van onzen moedigen landgenoot (hij is geboren te Wilrijk) hebben elk reeds een relaas van lien buitengewonen
tocht laten verschijnen ; Pater De Deken heeft nu ook op zijne
beurt zijne indrukken weergegeven in het merkwaardig boek dat
wij bier aankondigen.
Hij volgt het spoor niet van zijne twee voorgangers en het is
inzonderheid als zendeling dat hij ons die wondere en onbekende
landen beschrijft, zonder nochtans iets merkwaardigs onverlet te
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laten, zoowel in opzicht van wetenschap als in opzicht van avonturen.
Een beer verschalkt, de hooge daden van Achmed, de vreeseiijke tooneelen in den bergpas van Requiem, de 71 daden 6000 meters
hoog verbleven bij eene koude van 40 graden, het zien van den
eersten inboorling na lange maanden nood, de gevangenschap in
de bergengte van Dam, enz. enz., dit zijn zoovele hoofdstukken,
die alhoewel waar in hunne minste bijzonderheden, aan de wonderavonturen van Cooper en Mayne-Reid doen denken.
Het onderhavig werk is eigenlijk de verzameling der brieven
van Juni 1891 tot September 1893 verschenen in La Revue des
Missions en Chine et au Congo, en door den beer Jules Leclerq,
rechter te Brussel en gewezen Voorzitter der koninklijke aardrijkskundige maatschappij, in kapittels verdeeld en verrijkt met eene
inleiding en eene alphabetische tafel van zijne hand.
Daarbij is het werk opgeluisterd met eene kaatt en 3o platen
naar de lichtprenten genomen door den Prins Henri van Orleans.
Koop het bock, het zal U niet berouwen, het is wel geschreven,
leerrijk en onderhoudend, overigens doet gij nog een goed werk
want de opbrengst is te voordeele der [zendelingen van Scheut.
S.
Gent.
Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen,
onder redactie van TACO H. DE BEER en Dr. E. LAUR1LLARD en
met medewerking van aantal andere onderscheidene schrijveis en geleerden uit Nederland. Amsterdam, Joh. G. Steinler Cz. '
Wize van bewerking en uitgave. — I. Kurt, duidelijk en afdoende
wordt medegedeeld en verklaaid, wat aangaande een woord ter toelichting noodig is, niet les geven, bespiegelen of kritiseeien; maar feiten
mededeelen, zonder aauhalingen, vennelling van bionnen of jets van
lien aard.
2. Zoo min mogelijk worden bastaardwoorden gebruikt.
3. Geen mededinging met encyclopaedieen of vreemde.woordenlijsten;
Diet naar talrijkheid, maar naar gepastheid der artikelen wordt gectreeid.
4. Voor de volkomen betrouwbaarheid der mededeelingen wordt
gezorgd, door dat elk artikel wordt nagelezen door een specialiteit in
het yak, waarop het betrekking heeft.
5. In een aanhangsel wordt de verklaring gegeven van woorden,
die gedurende de verschijning door de inteekenaren worden opgegeven.
6. Eene hist van op deze wijze medewerkende inteekenaren wordt
afzonderlijk aan het werk toegevoegd, behalve de gewone ' lijst van
inteekenaren.
7. Het geheel zal in drie jaar gereed zijn,. en hoogstens f 12.kosten, te betalen in halfjaarljksche termijnen.
8. Elke twee maanden verschijnt eene afleveiing van vier vel tot
den prijs van f 0.80; het geheel zal in hoogstens 15 afleveringen compleet
zijn.
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De hoofdtitel Woordenschat moet ons niet leiden, want dat
beglip heeft geen grens. Maar wat ons leiden moet, is de tweede
titel : verklaring van woorden en uitdrukkingen. Daaraan moeten
we streng ons houden. Bij voorbeeld : als wij zeggen, dat de Aeneis
heet naar den hoofdpersoon Aeneas, dan verklaren wij een woord.
Maar dat doen we niet, als we een Artikel Aeneas maken en zeggen dat Aeneas uit Troje vluchtte en deze en die lotgevallen had.
Vootts kan verklaren zijn : aangeven van de beteekenis, maar
ook reden geven van 't gebruik. Een voorbeeld van 't eetste :
admiraal is emir ter zee. Van 't tweede : een mooie jOngen beet
een Adonis, omdat de Adonis der mythe zoo mooi was, enz. We
moeten dus geen enkel artikel opnemen, dat niet op de eene of andere
wijze een woord of een uitdrukking verklaart. Dan zijn we getrouw
aan ons program en gevrijwaard tegen eene uitvoerigheid, die oneindigheid wordt. Van deze waarheid moeten alle medewerkers worden
doordiongen, 't werk moet in geen opzicht zijn een aardrijkskundig,
historisch of techniscb woordenboek, maar louter eene verzameling van
toelichtingen op de afkomst of den zin van woord en uitdrukking of
op dit en dat spraakgebruik, deze en die terminologie, ook deze en,
die gewone citaten voor zoover een en ander inderdoad in de spreekof schrzUtaal voorkomt of is voorgekomen.
ZOO spreken de uitgevers van « Woordenschat ». Twee afleveringen
zijn thans verschenen en zij zijn voldoende om te laten bestatigen dat
ruimschoots woord gehouden wordt. Wanneer het werk verder zal
gevorderd zijn komen wij er breedvoerig op terug.
Vraag naar inlichting. — Men zendt ons een Hs., een spel
van zinnen bevattende, dat ons schijnt een zeker kunstkarakter te
bezitten. Ziehier de beschrijving er van; wie ons nader inlichtingen
kan geven, zal ons verplichten .
« Papieren Hs. van 16 blad z. in folio, inhoudende een spel van
zinnen
f° 1, r°. c Een gheestelick spel van zinnen en dat II van X e personaygen vertooghende scriftelick II hoe dat al swerels ghebruucken ende
doen II niet en is dan ydelheyt der ydelheyt II naer swysemans betooghen.
De personaygen
Swysheyts bezouckere een statelick man
Kennesse der wysheyt een gheestelicke vrauwe
Scriftuerlick funderen een gheestelicke man
De werelt een vrauwe costelick ghecicedt
Lust des vleesches, een mans personayge
Lust der ooghen, een mans personayge
Den geest des leuens een mans personayge
Den gheest der waerheyt als een Inghele met een trompe ,
Trechtuerdich oordeel gods als christus
Den duuele ofte verdommenesse. >
Al quaelcke (sic) ghewedt. 1,
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Het stuk telt 1206 verzen en is tot hiertoe nog niet gesignaleerd
geworden.
Op den ornslag ontcijfert men nog het opschrift :
V

spel... van dydelheyt II der ydelheyt.

Het « Fynis est ?) staat beneden bl. 15, v°.
Op bl. 16 r° leest men het volgende :
(Van eene andere hand :) Non hic reperio quid fidei orthodoxe
contrariurri nec puto esse periculum qui p publice in Theatro exhiberi
vulgo posset.
Sic affirmat
Nicolaus Dalemannus
Rollanen Paroecus indignus
(En daarna van dezelfde hand als het gansche spel :)
Al quaelcke (sic) ghewedt.
Lanck 12or6 Reghelen
Incarnation
ghespeeLt dertICh Maerte In beroerten anCLeUen 11 zIet
Vanden tIenden pennInCk ende aLs noCh ghegheUen II nlet
1 571
F"

1 v°, 12

r° en v°, i6 v°, vacant ).

Aanmoediging der tooneelletterkunde. — In zitting van
19 April 1894 worden door den heer Buls, in de Kamer der
Volksvertegenwoordigers, eenige critiscle beschouwingen voo rgebracht over het premienstelsel, tot aanmoediging der Vlaamsche
en Fransche tooneelletterkunde tot stand gebracht. De premien,
gelijk men weet, worden door den heer Minister verleend op gunstig
advies van een zoogeheeten Leescomiteit, te Brussel vergaderende, en
van een der provinciale comiteiten, Welke laatste te oordeelen hebben over ce opvoering der stukken. Volgens den heer Buls heeft
het huidige stelsel niets goeds teweeggebracht. « De waarde der
geprimeerde tooneelgewrochten is eerder aan 't verminderen, dan
aan 't vergrooten, en de schuld daarvan ligt in het gevolgde stelsel.
Een zeker getal letterkundigen hebben al spoedig gezien wat er
gedaan moest worden om bij het Comiteit gunst te verwerven,
en doze schrijvers met de tooneelbestuurders te akkoord zijnde,
zoo komen de premien aan, enkelen, die niet altijd van de beste
zijn. De onafhankelijken, de baanbrekers, aarzelen hunne gewrochten
aan het Leescomiteit te zenden, hetwelk, door de Regeering ingesteld zijnde, altijd oordeelt volgens zekere beginselen, volgens
zekere tradition. Dit verstikt en doodt het oorspronkelijk talent. »
De heer Buls, die zich nooit met tooneelletterkunde heeft
onledig gehouden, sprak waarschijnlijk naar de opgave van den
eenen of anderen schrijver die er niet in gelukt is eenen vogel of
te schieten en volgens wien, dadrom, alles om te slecht is.
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Hoe bewijst de heer Buls, dat de waarde der geprimeerde
stukken vermindert? Moet de Spiegel, van N. de Tiere, b. v.,
otiderdoen voor welk nietgeprimeerd stuk? Welke zijn de nietgeprimeerde gewrochten, waarvan het letterkundig gehalte zwaarder is dan de geprimeerde?
En wie zijn de tooneelschrijvers — « de baanbrekers n —
die aarzelen hunne stukken aan het oordeel van 't Leescomiteit te
onderwerpen? Als men de lijst der geprimeerde gewrochten, van
tijd tot tijd door het Staatsblad afgekondigd, onderzoekt, vindt
men er 'de namen niet op van letterkundigen, behoorende tot al
de Vlaamsche gewesten, van verschillige denkwijze en richting?
Verder — de heer Buls had wel gedaan, het middeltje bekend
te maken dat, volgens hem, door « een zeker getal letterkundigen »
wordt aangewend om eene premie te bekomen. 't Zou inderdaad
de moeite waard zijn, mede te deelen dit er nog iets anders
bestaat, om te gelukken, dan een gewrocht te leveren opgevat met
gezond verstand, vrij van stootende onwaarschijnlijkheden, gesteld
in eene goede taal, bewerkt met tooneelkennis en voldoende aan
de eischen der zedelijkheid.
Is het huidige aanmoedigingstelsel niet vatbaar voor verbetering? Wij beweren dit nier. \Vie er iets aan te wijzigen weet,
deele zijn oordeel mede aan de bevoegde overheid, of make het
door middel van tijdschriften bekend. Zoo veel is echter zeker,
dat, welk stelsel men ook aanneme, er altijd ontevredenen zullen
zijn — tenware men bepaalde dat de schrijver van elk tooneelstuk
recht moet hebben op de premie...
Wij kunnen flier de geheele rede des heeren Buis niet ontleden ; alleenlijk zullen wij, nopens het vertelseltje over zekeren
Viaaalschen schrijver, die ieder jaar een tiental stukken schreef
en 2000 fr. premie heeft genoten, aanmerken dat, zoo dit zeggen
gegrond is, bet tiental stukken van dien schrijver zeker wel onder
de goede te rangschikk en zijn. Of zou de heer Buls de Commissie,
samengesteld uit leden van verschillige Vlaamsche provincidn en
behoorende tot verschillige denkwijze en richting, van partijdigheid
verdenken?
De schrijvers der geprimeerde stukken, zegt eindelijk -de heer
Buls, zijn 't eens met de tooneelbestuurders, die de heeft der
premie ontvangen. Zou dit waar zijn? Wij hebben weleens hooren
zeggen dat men in vele plaatsen moeite heeft, geprimeerde stukken
te doen opvoeren, zoodat de schrijvers het beschouwen als eene
/ gunst, bun door de tooneelbestuurders bewezen, wanneer hun
werk wordt opgevoerd.
Er zijn te Brussel schrijvers van geprimeerde en ongeprimeerde
stukken; 't is onbegrijpelijk dat de heer Buls enkel naar de inblazingen van de laatsten geluisterd en de anderen niet geraadpleegd
heeft. Hadde hij vollediger inlichtingen genomen, hij zou den
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19 April de helft niet gezegd hebben van hetgeen in de Annales
parlementaires nopens de tooneelquaestie te lezen is.
Eindelijk, 'de achtbare vertegenwoordiger van Brussel dringt
aan op de afschaffing van het Leescomiteit. Een beter stels,61 heeft
hij niet aangeduid; er zou dus enkel quaestie zijn van afbreken.
Verlangt hij misschien dat de heer Minister zelf de premiên zou
toekennen? 't Ware wat goeds 1 Meest al de hoogzetelende ambtenaars
te Brussel zijn franschgezind tot in , het merg van hun gebeente,
en terwijl bijna nooit eene subsidie te hoog wordt bevonden voor
al, wat Fransch klinkt, schijnt bet elken dag moeilijker te worden
aan eenen Vlaamschen schrijver, een deeltje te bekomen van de
hulpgelden, door de Wetgeving ter gunste der letterkunde gestemd.
De beer de Burlet zal er ongetwijfeld tweemaal aan denken, v66r
dat hij de pen zal opnemen om een besluit te onderteekenen, dat
den moedwil en de partijzucht van eenige zijner ondergeschikten
den vrijen teugel zou laten. De Vlaamsche provincien zouden
tegen hem opstaan.
D.
Konink. Vi. Academie. Woensdag 20 Juni was het maandelijksche vergadering, waarin gestemd werd op de verslagen der
keurraden in de prijskampen en gekozen voor een briefwisselend
lid en een buitenlandsch eerelid : de heer Gustaaf Segers, leeraar
aan de Normaalschool van Lier, werd gekozen in de eerste hoedanigheid en D' J. ten Brink, leeraar en letterkundige te Leiden,
in de tweede.
S'achtermiddags vereenigden zich de leden in een banket en
den donderdag 21 Juni om 2 uren greep de jaarlijksche plechtige
openbare zitting plants.
De aanwezigen waren vrij talrijk en de heeren minister Begerem, senators Lammens en Vercruysse-Bracq, gouverneur de Kerckhove, Bruneel, d.d. burgemeester van Gent en Arthur Verhaegen,
lid der bestendige deputatie, deden zich verontschuldigen.
De eerw. Heer D r H . Claeys na de zitting geopend te hebben,
droeg eene zeer belangrijke studie voor over Jan Van Ruysbroeck.
In eene welsprekende, sierlijke, dichterlijke taal, schetste hij
het leven van dien schrijver der XIII' eeuw, die prior was der
abdij van Groenendaal en die ongelukkiglijk zoovele eeuwen miskend werd.
Jan Van Ruysbroeck was een mystieker die de misbruiken
van zijnen tijd geeselde en afzweepte en in waarlijk eigenaardigen
vorm en verheven uitdrukkingen, God, de Kerk en het goede bezong.
De redenaar, wist door eene goed gedane keus van brokstukken
uit zijne werken, dat eigenaardig letterkundig ' figuur der middeleeuwen voor het oog der toehoorders te tooveren, en hem te
doen waardeeren als een der voornaamste beoefenaars der Neder
landsche letterkunde.
Die goed gestudeerde rede werd warm toegejuicht.
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Dan droeg de heer volksvertegenwoordiger, Alfons Janssens,
eene klankrijke, harmonievolle ballade voor, getiteld Lena.
Dat stuk met veel gevoel voorgedragen, maakte eenen diepen
indruk op de toehoorders, die alien, laid den dichter toejuichten.
De del de spreker was Jonkheer de Maere-Limnander. Flu
handelde over : De rol der vrouw in de Vlaamsche beweging.
Hij begon met een uittreksel uit den opt oep, die in 1848 tot
de Nederlanders van Noord en Zuid werd gericht, om hen uit te
noodigen deel te nemen aan het eerste Nederlandsch taal- en
letterkundig kongres dat te Gent in 1849 moest gehouden worden.
Na den strijd der Vlamingen stap voor stap gevolgd te hebben, toonde hij aan wat er ons ontbreekt en legde hij uiteen hoe
het komt dat onze vrouwen en dochters aan hunne moedertaal
verzaken om eene vreemde taal, en bij voorkeur het Fransch, te
spreken-.
De schuld daarvan, zegde de heer De Maere terecht, moet
niet alleen aan de vrouwen geweten worden, ook wij, mannen,
zijn plichtig.
't Is door eene lompe, plompe, boersche, onbeschaafde' taal
te spreken, dat wij bij de vrouwen afkeer inboezemen voor onze
moedertaal en haar op die wijze aanzetten de voorkeur te geven
aan eene uitheemsche spraak.
De mannen geven het slecht voorbeeld en de vrouwen volgen het.
Het eenige redmiddel is de totale hervorming van het onderwijs der moedertaal, in alle scholen, van hoog tot laag.
Eens dat men de vrouw zoover brengen kan, dat zij niet
alleen hare moedertaal bemint, ' maar die ook met voorliefde spreekt,
dan zijn wij de zegepraal nabij.
Gekend is het dat de vrouw eenen machtigen invloed uitoefent op de gedachten, dat het de man is die wetten maakt, maar
de vrouw die de zeden vormt.
Even gekend is het, dat, wanneer de zeden in strijd zijn met
de wetten, deze laatste altijd moeten eindigen met te verdwijnen.
Als voorbeeld haalt de geachte redenaar de schoolwet aan
van 1879, die viel, omdat zij in strijd was met de zeden van d
grootere meerderheid van ons yolk.
Na de eenheid van spelling, moet men de eenheid van uitspraak bewerken, en deze kan alleen verkregen worden, wanneer
de werking uit de hoogte komt.
De hoogere, beschaafde stand-en moeten beginner, het yolk
zal volgen.
Deze zaakrijke voordracht werd insgelijks langdurig toegejuicht,
Ten slotte worden de laureates in de verschillende prijskampen bekroond, uitgeroepen
-Tweede prijsvraag : Taalkundige studie over de VII VrOeden
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binnen Rome. — Emiel De Neef, student aan -de Hoogeschool,
te Gent.
Derde prijsvraag : Een Telco- getal werkwoorden Rijn op eene
buitengewone wilre samengesteld, als daar Tijn : knikkebeenen,
blznddoeken, schuddebollen, enz Men vraagt eene volledige lijst
deer woorden met aanduiding van de streekspraak, waarin Tij
voorkomen, eene studie over hnnne etymologie, hun karakter over
het algemeen en de geschiedenis van hun ontstaan. — Willem
De Vreese, medewerker van het Nederlandsch Woordenboek (een
Gentenaar) te Leiden.
Vierde prijsvraag : Eene volledige lijst van de in onTe taal
meest voorkomende gallicismen. — Willem De Vreese, voornoemd
en H. Meert, studiemeester ,aan het atheneum te Luik.
Zesde prijsvraag : Eene vakwoordenlijst voor het ambacht
van den smid. -- Jozef Vuylsteke, snelschrijver van den provincieraad van Westvlaanderen, te Brugge.
De bereneerde verslagen over de prijskampen en de redevoeringen des heeren Claeys en de Macre, met het gedicht van den
beer Janssens, zullen in de Verslagen en Mededeelingen der
K. VI. Academie verschijnen.
Davidsfonds. Den io Juni had de plechtigheid door het
Davidsfonds ter eere van Kanunnik Martens ingericht, te SintNicolaas plaats-.
's Morgens in het Klein Semivarie werd aan den gevierde
een rijke telescoop aangeboden en 's middags een banket in het
Gildenhuis, De beer volksvertegenwoordiger Alfons Janssens, voorzitter der Wasche afdeeling sprak de feestrede uit en op het
banket namen het wool-Li, de heeren A. Janssens, Frans de Potter,
Kanunnik Martens, Dr H. Claeys, Ossenblok, Jan Nobels.
Kortom prachtig wel gelukt feest, waardig van het Davidsfonds
en 'ciN aardig van den braven, gemoedelijken en geleerden schrijver
van Wetenschappelijke voordrachten, Rei'en naar den Noordpool,
Opkomst der stoomtuigen, Op vakantie in Engeland, In Schotland, Het Water en De Electricitezt (waaraan de schrijver thans
arbeidt.)
-i- Baron Bethune. Den i8 Juni stierf op zijn kasteel te Marche, in den ouderdom van 74 jaar, de weledele beer Baron
Bethune d'Ydewalle, de heropbeurder der gothische kunst in Belgie
en de stichter en de vader der bloeiende Sint-Lukasscholen. Zijn
afsterven is eene ware rouw voor de christene kunst en het vaderland. In de volgende aflevering wijden wij eene bijzondere studie
aan den man, die niet alleen een groote kunstenaar was maar ook
een ware heilige.

HET
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is er, met verloop van tijd, van het socialism to verwachten op het gebied van geheel
ons burgerlijk en huishoudkundig leven?
Geheel ons burgerlijk en huishoudkundig leven
steunt op den j5ersoonlJken eigendom en de verdeeAT

lino van den arbeid.

Uit de verdeeling van den arbeid, zeer uitgebreid
en ver gedreven in al de landen van midden-westelijk en zuiderlijk Europa, en in het oosten van.
Noord-Amerika, spruit de zeer ingewikkelde verwisseling van allerhande natuur- en -nijverheidsvoort-

brengselen.
De snelheid en de menigvuldigheid der gemeenschapsmiddelen, spoorwegen, dampers, enz. hebben
deze verwisseling geweldig aangespoord.
Van eenen anderen karat, de toepassing van den
stoom op de voortbrengst, en het gevolg daarvan,
de samenspanning der kapitalen, hebben de, voortbrengst zeer verhoogd.
Aan al deze krachten heeft men eene bijna
onbeteugelde vrijheid gegeven, Zoodanig dat ons
burgerlijk en huishoudkundig leven daaromtrent uitkomt op het volgende : de burger bezit eene natuurkracht, eene som geld, eene levende arbeidskracht,
en gebruikt deze middelen zooals het hem belieft
ter voortbrengst.
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Verders in onbeteugelde mededinging; verwisselt
hij zijne voortbrengselen tegen andere, en de markt
op dewelke deze verwisseling geschiedt, is de gansche
breede wereld.
Dit is, in weinige breede lijnen, geheel ons Burgerlijk en ceconomisch leven !
Wat zal er nu daaraan veranderd worden, zoo
genomen het socialism zoude zegepralen?
Het socialism heeft zijn droombeeld of utopie,
zijn ideaal en zijn programma, dat het als onmiddelijk uitvoerbaar aanziet.
Zijne utopie is het anarchism, zijn ideaal het
collectivism, zijn programma de afschaffing van eenige
misbruiken en de inleiding van eenige hervormingen.
Zal het socialism pogen de anarchistische besluitselen toe te passen? Wat wil het anarchism op het
gelded der werkelijkheid? q Genoeg tweeduidige for4 mulen, zegt Prins Pieter Krapotkine (La Conquete
.« du pain, bl. 27-28) zooals het recht op arbeid, waar4 mede men het yolk om den twin geleid heeft in
4 1848, en het nog zoekt te bedriegen. Laat ons
4-- den moed hebben te erkennen dat de weelde,
« voortaan mogelijk geworden, kost wat kost moet
<< verwezentlijkt worden.
4 Als de arbeiders in 1848 het recht op arbeid,
,« eischten, richtte men rationale of stedelijke werk4 huizen in, en men zond er de arbeiders naartoe
‹< om te slaven voor veertig kluiten daags. Als zij
4 de schikking van den arbeid vroegen, werd er
., hun geantwoord : « Hebt geduld, vrienden, de
,c regeering gaat er zich mede bezig houden, en
4 ziet bier voor vandage eene som van veertig klui« ten. Rust nu, harde zwoeger, die geheel uw leven
« geslaafd hebt ! en ondertusschen stelde men de
« canons op den mik. Men trommelde al de troepen
.« bijeen : men bracht de arbeiders zelven in de
4 war met duizend middelen welke de burgerij van
.4 buiten kent. En op zekeren dag zeide men hun
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4 « gaat naar Africa om volksplantingen te maken of
c wij schieten u in flenters!
« Geheel anders zal de uitslag zijn als de arbeic ders het recht oi5 weelde eischen. Zij roepen daar« mede zelf het recht uit geheel den maatschappe« lijken rijkdom in te nemen ; de huizen te pakken en
.« er zich te gaan in neerzetten, volgens de behoeften
« van elk huisgezin; al de levensmiddelen, die opeen« gestapeld liggen, aan te grijpen, en dezelve te
q gebruiken zoodanig dat de arbeiders de weelde
« ook eens kennen na al te lang den honger gekend
c te hebben. Zij roepen hun recht uit op al de rijk« dommen — vrucht van den arbeid der werkers
« van eertijds en van nu — en zij gebruiken dezelve
« zoodanig dat zij het verheven genot van kunst en
« wetenschap, te lang bezeten door de burgers, ook
« eens leeren kennen..... Het is hooge tijd dat de
« arbeider zijn recht uitroepe over de gemeene erfec nis, en er bezit van neme. »
Is het daar de leering welke het socialismus
zal toepassen als het eens aan het roer komt? Neen,
volstrekt niet. Het socialism weet wel dat dit onmogelijk is in den tegenwoordigen toestand. Dat is
schoon, zeggen de socialisten ; maar.... het is een
droombeeld! Eene onmogelijkheid! zeggen vele aanhangers van het socialismus. Een ideaal, zegt Van
der Velde, in zijn laatste vluchtschrift, e maar de
c schors onzc r hersenen is nog te dik en te hard,
« om daaraan te durven denken ! »
Zal het socialismus misschien de leering van Marx.
toepassen ? Deze leering voor zooveel zij op de praktiek uitziet, komt hierop uit : De onbeteugelde mededinging jaagt den eenen voortbrenger op tegen den
anderen. De kleine moet buigen voor den grooteren :
de grootere voor eenen nog grooteren. Van langs
om meer wordt op alle nijverheid de stoomkracht
en de samenspanning der kapitalen aangewend : de
handarbeid wordt doodgelegd door den stoomarbeid;
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de kleine stoomarbeid door den grooten, zoodanig
dat alle voortbrengend kapitaal van langs om meet
in een klein getal handen valt, en van langs om
meer opeenstapelt. Zoo wordt de kleine arbeider onteigend van zijnen voortbrengenden onafhankelijken
arbeid : maar de tijd zal komen dat de onteigenaars
op hunne beurt onteigend Worden. De ' Staat zal
het opeengestapeld kapitaal in beslag nemen, en,
met of zonder vergoeding der onteigende bezitters,
de algemeene en maatschappelijke- voortbrengst ten
voordeele van al de leden der maatschappij doen
dienen. Dit is het algemeen collectivismus : alle
voortbrengende kapitaal in de handen van den Staat f
Zal het daar de leering zijn welke het socialismus
zal in voegen brengen als het eens meester is?
Neen, volstrekt niet. Dit is het ideaal, ja, maar
Rodbertus vroeg daartoe drie honderd jaar : Lasalle,
twee honderd. Bebel in Die Frau, zegt dat de verwezentlijking daarvan aanstaande is. Eventwel het
is gekend dat Bebel geerne zijne droomen voor
waarheid neemt. c Hij is, zeggen de socialisten,
voor een goed mondje. ›> Geen wonder dat hij
smekkend vooruit ziet naar den tijd als de wafels
geboterd langs beide kanten zullen uit den hemel
vallen, en dat hij hoopt dien tijd te beleven ! Neen,
ik ben voor het algemeen collectivism niet ! roept
Janson : het is eene onmogelijkheid vooralsnu, getuigt
Van der Velde; het is eene onmogelijkheid voor altijd,
vooral als men het collectivism met de democratic
paren wil, schrijft Schaffle.
In alle geval is het klaar dat deze leering geene
regeeringsleering wezen kan eer Lange jaren en misschien eeuwen. De mogelijkheid van het algemeen
collectivism, zelfs met de strengste regeltucht gepaard,
is niet bewezen. Zijne onmogelijkheid, als men het
op democratische wijze begeert toe te passen, is
eene vaste waarheid. Als denkbeeld zelf is het in
veel te beperkte kringen aanveerd, om als regee-
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ringsleering te kunnen dienen. De rol van het sociaiismus is zich te verzetten tegen al hetgeen het
algemeen collectivismus in lateren tijd zoude onmogelijk maken : namelijk tegen alle grondige hervorming. « De huidige misbruiken der arbeidswereld,
« zegt .rebel, zijn eene gapende wonde in de zijde
« der burgerij, welke men moet gapend en bloedende
tegen de grondige beurshervorming,
houden ; »
want, zegt Singer, « dit zoude het lijden der arbei« derwereld stillen, en de uiterste instorting der tegen« woordige samenleving vertragen. » tegen het
heropbeuren der neeringen, want, zegt Auer, « de
« neering is noodwendig verbonden met den eer« hied des persoonlijken eigendoms. » De algeTneene onbeteugelde mededinging helpen in hare
arbeidsopslorping, en de verbitterde arbeiders die
van langs om meer de greep der onbeteugelde
wedij vering gevoelen, met zweepslagen aanhitsen
gelijk een dies dat men poogt woedend te maken,
tot dat het alles aan stukken slaat deze is de rol
van het socialismus aangaande algemeen collectivismus. Maar van het algemeen collectivismus eene
vu toepasselijke regeeringsleering maken, volstrekt
niet I De kopstukken weten wel dat het voor als
nu teenemaal onmogelijk is, en dat de zucht naar
vrijheid, geheel het machien, in min dan vijf en
twintig jaren zoude doen in -de lucht springers.
Het algemeen collectivismus zal dus de regeeringsleering van het socialism niet zijn als het aan
het roer komt. Het zal niet een programme worden
maar wel een ideaal blijven ! En dit ideaal wordt
reeds in duigen geslegen door de anarchisten. « Uw
collectivism, zeggen zij, heeft voor noodzakelijk
« gevolg de zelfde ongelijkheid als nu : en het is in
« den naam der gelijkheid dat gij den tegenwoor« digen maatschappelijken toestand wilt afschaffen. »
gij hebben overschot van gelijk.
Wat is het dan dat de socialisten zullen doen ?
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Eenige socialisten zeggen : neen, het algemeen
collectivism is nog bijlange niet mogelijk. Maar
ziet : de onbeteugelde mededinging is gelijk een
boom die voor ons zal vruchten dragen. ; en naar
mate dat zij rijp zijn zullen wij ze plukken. Naar
gelang dat een nijverheidsvak in weinige handen
gekomen is, zal de uur slaan die gunstig is om
het in te palmen en de nijverheidsbazen te onteigenen,
« Dat er nijverheidsbazen gevonden worden die de
« voortbrengingswijze der groote nijverheid op
c kleine schaal toepassen, zegt Vandervelde, gelijk,
c te Rousselare en te Eecloo, waar de fabrikanten
« in werkliedenpak, van den vroegen morgen tot
« den laten avond met hunne werklieden naar het
« werk gaan, dit scheelt ons niet. Wij mikken op
c de groot-nijverheid, zooals zij gepleegd wordt in
« mijnen, in het gesticht van Cockerill, enz. » Het
kan wel zijn dat men poogt het een of het ander
y ak te onteigenen, zooals de mijnen bijvoorbeeld,
maar al de vakken, naarmate dat zij voor de
onteigening rijp zijn in de oogen van sommige
socialisten, willen onteigenen en in de handen van
den Staat leggen, dit zal nog de regeeringslijn
van het socialismus niet zijn, als het aan het roer

komt.
Stern, een Duitsche socialist, heeft bewezen
dat het collectivism op breede schaal moet toegepast worden of dat het niets weerd is. Hier en
daar en karig toegepast, zal het collectivism den
tijd hebben de werklieden te ontgoochelen en van
hem af te keeren. Vele socialisten, ten anderen,
willen wel onteigenen maar niet ten voordeele van
den Staat. « De mijn aan de mijnwerkers, zeggen
zij, dit is goed ; maar niet « de mijn aan den Staat D
gelijk het collectivism wil. Wij hebben in Belgie,
socialistische werklieden hooren uitroepen : « Neen,
« het gedacht van ons allen bedienden van den
e Staat te maken, bekoort ons niet ; daar verzetten
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« wij ons tegen. » In het mijnwerkerscongres, in
Mei gehouden te Berlijn, hebben wij afgezanten,
in den naam hunner medewerklieden hooren verklaren, dat zij belast waren zich te verzetten tegen
het binnendringen der Staatswetgeving in het
regelen van den arbeid. « Dit behoort ons, zegden
zij, niet den Staat. »
Neen, zeggen anderen, zulke onteigening, kan
niet dienen tot regeeringsleering. Hetgeen het
socialism moet doen is het volgende : Het uitgangspunt gelijk maken voor eenieder ; als het ware,
alle burgers gesteld op eene lijn bij hunne geboorte,
gelijke opvoeding, geene erfenis, iedereen genoeg
voorzien van alle middelen, scholen, onderhoud,
enz. om zijne bekwaamheid te ontwikkelen en te
doen gelden. Men ziet dat het gedacht der gelijkheid daarin steekt, doch alleen voor het uitgangspunt, het begin van het bestaan. Zal het socialismus
deze leering als regeeringsleering gebruiken ? Wel
-het een of het ander punt daarvan, hier en daar
een ziertje : het erfrecht inkrimpen, de school
kosteloos maken, schoolcantienen inrichten, enz.;
maar de leering algemeen toepassen, het is niet
meer mogelijk dit collectivism in zwang te brengen,
dan Brussel of Kortrijk te veranderen in Sparta.
Zal het socialismus, eens aan het roer, dan niets
kunnen doen ? Diet eene zijner stelselmatige leerin-

gen : noch anarchism, of « grijpen in den hoop
noch collectivism of « een nijverheidsbaas : de Staat » ;
noch gedurige onteigening van arbeidsvakken die
voor onteigening rijp schijnen, ten voordeele van
den Staat ; noch gelijkheid van uitgangspunt, zal het
socialismus algemeen en nog veel min op democratische wJze kunnen invoeren. Evenwel, dit wil niet
zeggen dat, niet het socialismus als leering, maar de
socialistische partij niet veel zal kunnen verrichten.
Deze partij heeft een programma van ondernemingen waarvan vele artikels geenszins vloeien
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uit de socialistische leering. Dit deel van het programma bevat niet ,revolutieondernemingen, maar
hervormingen. De socialistische partij, komt zij Bens
aan het roer, zal misbruiken genoeg vinden in de
huidige maatschappij om lange bezigheid te hebben :
In pretto pretium nunc est, dat census honores,
Census amicitias, pauper ubique jacet.
Ovidius, L. III Fast.

Zij zal de werklieden trachten in slape te wiegen

met ideaal, algemeene weelde, hemel op de aarde,
weinig arbeiden, veel genieten, enz,, maar de eenige
regeeringsleering welke het socialismus zal kunnen
t,,epassen zal de volgende zijn : laat ons de misbruiken afweeren ! Nochtans het is niet gelijk wie
hervormingen doet : het socialism, al heeft het
geene andere toekomst dan in het hervormen der
misbruiken, zouden niet te min oneindig veel kwaad
kunnen stichten. Door zijne leering zal het altijd
aangedreven worden om aan zijne hervormingen
eene socialistische kleur te geven, eene socialistische
richting. Het eerste slachtoffer zal altijd de gezonde
vrijheid zijn. De Staat zal van langsom meer eene
Dea Roma worden, die zich zal mesten met het
hertebloed der menschheid, de vrijheid. Verders in

al zijne ondernemingen, zal het leeuwenaandeel te
beurt vallen aan de bureaucratie, eene bedorvene
bureaucratie, en daar en is geene slechtere ramp
voor het nationaal leven. Gelijk in Indien, de godenwagen in de feesten van Jaggernaiith, zal de
wagen des socialismus zijne eigene aanbidders onder
zijne wielen verpletteren,.
Op het eenigste gebied, waar de- huidige toestand van het burgerlijk en het huishoudkundig
leven aan het socialismus zal toelaten iets te
vermogen, het gebied der hervormingen, zal het
meestendeels niet hervormen maar vervormen en
misvormen.
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SLOT.
Wat staat er ons te doen ?
Bestaan er misbruiken ? Ja, vele, groote, schreeuivende misbruiken. Wie zoude het kunnen of durven
betwisten ? Het ongeloof dat gedachten en zeden
bederft ; de revolutiegeest die staters, huisgezinnen,
scholen en allerhande instellingen aantast en doorwoelt , het manchesterdom, dat den menschelijken
,arbeid verlaagt, ontedelt en uitbuit ; drie doodelijke
iziekten waarvan eene genoegzaam zoude wezen om
onze samenleving te doen ten onder gaan. Hervormingen zijn dus van noode.
Geene hervormingen maar misvormingen zijn
-te verwachten van het socialismus. Op het gebied
van den Godsdienst en de zedeleer, stelt het
socialism den eeredienst der menschheid en het
materialismus voor.
Op politiek gebied, vraagt het socialism de
dictatuur voor de werklieden. « De politieke dictatuur
4 do, werklieden, meester over alles en alles regelerid,
» ziedaar de eenige oplossing der kwalen welke
.« de samenleving ondermijnen : deze oplossing is
d de onze. » Aldus sprak Anseele in den Cercle

Progressiste van Gent.
Op huishoudkundig gebied, eischt" het socialism
volledig collectivism : « Alle menschen hebben een
g belang, voegt Anseele. erbij, op de zelfde plaats,
1 te weten : dat de cajiitalen en de regeering aan
g alien toebehooren, opdat niemand meer slaaf zij. »
Het socialism zoude dus niet hervormen maar
Tnisvormen
Aan ons de hervorming!
Wat is er daartoe van noode? Dat wij de bestaande
misbruiken kennen en rechtzinnig willen verbeteren.
De eerste plicht van een geneesheer is de kwaal van
den zieke te kennen : de tweede, des hoods, het-vliem
in de verzweering te draaien.
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De groote menigte zal de hervormers volgen, niet
de misvoimers, op voorwaarde dat men de misbruiken
kunne doen vatten, en zich bereid, ja rechtzinnig
ieverig toone heilmiddels te zoeken en dezelve eensgevonden, toe te passen.
Men kan in gevaar zijn als misbruik te aanzien hetgeen geen misbruik is; en voor het verbeteren der misbruiken heilmiddelen te zoeken waar zij niet te vinden
liggen. Daarom is er voorzichtigheid noodig om altijd
vasten grond onder de voeten te houden. De geschiedenis van het verledene is daartoe van doorslaande
nut. Er wordt, bij voorbeeld, veel gesproken van
hetgeen men de rechten der arbeiders beet. Zijt gij of
zijt gij niet voor de rechten der arbeiders? Wel te
verstaan, als men zulke vragen stelt, kan er geene
spraak zijn van natuurlijke rechten in den vollen zin
des woords! Wie zoude er kunnen tegen zulke rechten
zijn? Zijn de natuurlijke rechten van den arbeider niet
even eerbiedweerdig als de natuurlijke rechten van
den edelman? De verdediging van zulke rechten is

geene bloote liefhebberij : zij is eene plicht, zooveel
te dierbaarder als dat de man, wiens rechten te verdedigen zijn, kleiner en zwakker is.
Er is dus spraak van rechten, wier bestaan of niet
bestaan geene questie is van strenge wisselgerechtigheid, maar eene questie van goede schikking, gezonde
geledering, heilzame politiek, enz. Welnu, op dit
gebied, zal het iemand kunnen kwalijk opnemen, als
de werkman begeert rechten te heroveren welke hij
eens bezeten heeft ? Bemerk wel : rechten welke hi
eens bezeten /weft. Zulke rechten kunnen geen hersenschimmig -droombeeld geheeten worden; zij hebben
immers bestaan; bestaan in de beste tijden van het
christen openbaar leven, en zij hebben heilzaam
gewerkt op al de rangen der samenleving. Het is ook
niet onmogelijk zulke rechten overeen te doen komen
met de huidige tijdsomstandigheden : juist gelijk dat
het niet onmogelijk is, omdat een lichaam groeit en
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wast, een kleed te maken dat grooter is en van verschillige snee volgens den tijd, maar toch wezentlijk
altijd een kleed, dat al de diensten bewijst welke een
kleed bewijzen moet.
Wij behoeven ook niet uit het oog te verliezen
dat de werkliedenvraag de geheele maatschappelijke
vraag niet is : nevens deze questie, nu de dringendste
misschien, liggen er vele andere : want de revolutiegeest heeft alles aangetast. Welnu het is de plicht der
katholieken op elk gebied ten minste het grondprinciep
klaar te maken : het is onmogelijk, stuk voor stuk, te
voorzien wat de toekomst al zal medebrengen. De
menschelijke wijsheid is zoo kortzichtig, dat de naaste
toekomst dikwijls voor haar een geheim is. Evenwel
op elk gebied is het mogelijk eene goede richting aan
te duiden, richting die wel kan moeielijk zijn, en wier
volled4e uitvoering onoverwinbare beletselen kan
ontmoeten op sommige tijdstippen, maar die toch goed
is, en die goeden uitslag moet opleveren.
Tegen het ongeloof en _de ontchristening der
menschheid moeten wij de bevestiging stellen van het
volledig christendom in het huisgezin, in de school van
alien graad, op het gebied van den arbeid, het bestier,,
het openbaar leven : fortiter in re, suaviter in modo.
Tegen gelijk welke dictatuur, de gezonde vrijheid.
Men legt Lodewijk XIV ten laste dat hij zoude gezeid
hebben : « De Staat, 't is ik. » Heeft hij het niet gezeid,
hij heeft het toch gedaan. In de Fransche omwenteling
zeide Sieges in naam der Burgerij : « Qu'est le tiers« Etat? Rien. Que doit-il etre? Tout. » Nu hooren wij
Anseele het zelfde zeggen in den naam der werklieden : « De dictatuur der werklieden, meester over alles
« en alles regelend, ziedaar de eenige oplossing der
• kwalen welke de samenleving ondermijnen : deze
c oplossing is de onze. » Welnu daartegen zij onze
leus :
Eens naar buiten op de meuren
Rond de landsbannier geschaard,
Rijk van binnen, bont van kleuren,
Elke stain naar zijnen card!
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Tegen het Manchesterdom, moeten wij Adam
Smith's wet van vraag en aanbod, die in haar eigen eene
brutale wet is, niet afschaffen, want zij is de wet der
mededinging, maar dezelve aan de christene zedeleer
onderwerpen , en van eenen anderen kant alle bron
van rijkdom, zooveel moge10 in de handen die ze
begaan en bewerken doen blijven, en in die handen
hare vruchten doen afwerpen. Zoo zal men beletten
dat de bronnen van rijkdom been en weer gekaatst
worden, om eindelijk ten prooi te vallen aan de
rooverijen der beurzenspeculanten en aan de bloedzuigerij van den huidigen woekergeest of geldduivel.
Men zal van langs om meer de noodwendigheid
gevoelen deze richting in te gaan om het revolutie- en manchesterwettennet te beletten van onafhankelijke arbeiders in proletarien te veranderen,
en, ons dunkens, om de groeiende werkeloosheid te
bestrijden.
Dus in alle geval, hetzij dat de socialistenpartij
de overhand behale, hetzij dat de christengezinde
hervormers aan het roer geraken, (en het een of
het ander is onvermijdelijk) de hedendaagsche instellingen en hunne aaneenschakeling zullen diepe veranderingen ondergaan.
Baron Hubner vertelt in zijne reis rond de wereld
dat de transatlantische damperlinien malkander eene
ongehoorde mededinging aandoen. Door die wedijvering aangedreven verkiezen zij den naasten weg
ten prijze der grootste gevaren, namelijk het gevaar
tegen de varende ijsbergen te rijden en het stoomschip in brokken te doen vliegen. Als nu, door de
naderende koude verwittigd, de zeevaarders eenen
ijsberg voelen naderen, stellen zij vorenaan op het
schip matroozen met scherpe oogen die dweers door
den mist pogen te dringen om het naderend gevaarte
te ontdekken. Zien zij het vijf minuten te voren,
het is nog tijd : een roerslag is genoeg om aan
het gevaar te ontsnappen. De snelheid zelf waar-
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mede het schip vooruitschiet, helpt den reddenden
roerslag. Alles scheen verloren, en alles is gewonnen !
Ons burgerlijk en huishoudkundig leven is gelijk
zulk een vaartuig. De gevaren zijn groot. De scherpste
oogen mogen wel vorenaan op het schip staan om
het dreigend gevaar te ontwaren. Doch als men eens
het gevaar bestatigd heeft, en wel erkend, zal hopelijk de man niet te kart blijven die den reddenden
roerslag geven zal. Dit hopen wij van de Goddelijke Voorzienigheid, welke de menschen niet verlaat die waken, en werken volgens hun vermogen,
om redding te vinden. Doch deze waak- en werkzaamheid is eene noodzakelijk vereischte voorwaarde!
God,, hopen wij, zal het welgelukken verleenen. « Help
u zelven : zoo helpt u God ! )
E.

DE GRYSE,

Kortrk, den 28 Mei r894.

Pastoor-Deken.

EMIZIEMIZI
MONSEIGNEUR FREPPEL.
Eerwaarde Pater E. Cornut gaf lees jaar in
't licht « Monseigneur Freppel, d'aprês des
documents authentiques et ineclits. » Wie is
Pater Cornut? De auteur van x Louis Veuillot » met
wiens geest en talent hij zoo innig is doordrongen dat
een ander uitstekende schrijver, P. De la Porte van hem
getuigt : « Parfois, si l'on n'apercevait les guillemets
au bout des alineas, on serait tente de croire que c'est
Veuillot qui continue; tellement le style du critique
garde le ton et la couleur du maitre qu'il cite, a l'ecole
duquel it s'est forme, en compagnie- duquel it a vecu :
méme verve, méme entrain, ménies procedes, parfois
méme coupe, j'allais dire, méme rythme de phrases.
E

Monseigneur Freppel wend geboren te Obernai, in
.den Elzas, den i Juni 1827. Zijn vader was griffier
van 't Vredegerecht. Zoo zwak kwam Emiel ter wereld
dat men noodig vond hem met haast het heilig doopsel
toe te dienen. Die kritieke toestand was van geen
langen duur : met de versterking des lichaamsgestels
ontsproot ook zielekracht en eene dapperheid die zich
werkdadig deed gevoelen op de lenden van zijn ouderen
broeder, Jules. Dezei, geen Cesar, moest het onderspit
delve" in de onophoudende schermutselingen die gewoonlijk eindigden met den alarmkreet : mama, Emiel slaat
mij ! Er hoeft bijgevoegd dat die inwendige oorlogen
geenszins het bondgenootschap beletten der beide broeders
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tegen den vreemde„ Emiel was een onversaagd kerelken'.
Zelfs tegen een bieenzwerm trok hij te velde. Hij viel
hem aan met steenen, werd erbarmelijk gesteken maar
lies daarom geen zucht of traantje. Bisschop geworden,
verhaalde hij geern die heldendaad. Zijn wapen en leus :
a Sponte favos, cegre spicula » honig van Tess, steken
tegen dank » worden zij niet gekozen met 't oog op
dien homerischen kamp ? De strijdzuchtige aard van den
kleine lokte bij moeder en vriendinnen de voorspelling
uit dat hij soldaat zou worden. Vader had hem liever
notaris gezien.

In 't college van Obernai werd Emiel onderworpen
aan het pijnlijk doopsel dat alle nieuwgekomenen wacht.
Den kleinen griffierszoon zou men ook den pols voelen :
een groote en sterke leerling nam de taak op zich,
en slingerde hem eenige schimpwoorden naar 't hoofd.
Als een razende kat sprong de gehoonde den vijand
op 't lijf en zoo vlug en zoo forsch krabde en
sloeg hij hem in 't aangezicht dat de groote den woedenden afval niet kon afweren. Is het noodig te bemerken
dat, van dien dag, de overwinnaar eene onbetwiste
faam genoot bij het studentenvolk?
Op het edeler terrein der studia, plukte Ernie!
even roemvolle lauweren. Hij stelde zich aan 't hook!
der Ilas en bleef de eerste tot het einde zijner studia.
Zijne levendigheid en gemoedssterkte gingen gepaard
met eene oprechte godvruchtig- en guihertigheid. Na
zijne eerste communie, werd hij meer ernstig en ingetogen ; hij toonde eene bijzondere devotie tot de H.
Maagd Maria. Hij vroeg om opgenomen te worden
onder ,de koorknapen ; het wierookvat hanteerde hij
« habilement et vigoureusement ». Hij was een vurige
en onvermoeibare werker, een echte boekenverslinder.
Te huis, onder 't wandelen, op de vestingen, veeltijds
aan tafel en te bed, had hij een boek voor gezel.
De gazet ziins vaders las hij, geheimelijk, in eerier'.
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adem, tervvijl Jules, even verlekkerd op den « -Constitutionnel D zijne leesbeurt afwachtte. De huis- en collegebibliotheek putte hij letterlijk. nit. Deze uiteenloopende -lezingen, zouden zij dat jonge hoofdeken ' niet
krenken, in de war, ja, op hol brengen? 0 neera
Freppel was geen onbezonnen boekenvreter, maar als
een wijze bie Borg hij zorgvuldig den gezogen honig
in de cellen van zijn ontzaglijk geheugen. In zijn
uitnemend helderen geest was alles gerangschi'kt, elkeaanwinst wend als neérgelegd in eene bijzondere lade
algemeene plannen, opmerkingen en bijzonderheden,
cijfers en datums, critieken en schoone uittreksels, alles
droeg zijn merk, en kwam, op het geschikte oogenblikuit pen en mond. Die ordelijkheid in de uiterste bedrijvigheid was en bleef Freppel's eigenschap, tot het einde
toe. Zij stelde hem in staat allerhande onderwerpen te
behandelen, voor de vuist, met eene verbazende vlugen gemakkelijkheid.
Wonder, die geestesspanning nam niets weg van
zijnen drift naar 't spel, de lichaamsoefeningen, de wan-.
delingen en lange tochten, door bergen en dalen en
bosschen. , Dank aan zijn levensregiem, verwezentlijkte
hij volmaakt den stelregel : a mens sana in corpore
sano ) een gezonde geest in een gezond lichaam.

+
Freppel verliet het college van Obernai, na zijns
vaders benoeming tot het vrederechtersschap van Massevaux, en trad in het klein seminarie van Straatsburg,
Van de derde kias ging hij in de Rhetorica, stappende
over de Dichtkunde, voor dewelke hij nooit ingenomen
was. De medekampers die hij daar aantrof beletten
hem langen tijd den prijs van uitmuntendheid te veroveren. In de natuurlijke wetenschappen moest hij wijken
voor zijnen boezemvriend Blurnenstihl, die later dienst
nam in het pauselijk leger, en als ingenieur, hoog
geroemde waterwerken uitvoerde, plechtig gehuldigd door
Pius IX en prachtig beschreven door L. Veuillot (1869),
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In de geschiedenis, de letter- en wiskunde en later in
de wijsbegeerte overtrof hij ze alien. Een geleerde professor noemde hem « un specialiste universel ». Hij
won zijn diploom van baccalaureus in de letteren voor
eenen staatsjury bekend als stelselmatig ongunstig aan
het Vrije Onderwijs. Uit dankbaarheid voor den goeden
uitslag, ondernam hij met twee vrienden, eene bedevaart
naar Einsiedeln, in Zwitserland. In dit vermaard heiligdom verschafte hij zich eenen rozenkrans « un grand_
cordon de quinze dizaines avec lequel it vent se Tier
a la tres Sainte Vierge ». Volgens gewoonte reisde men
te voet. Onvoorziene uitgaven hadden de gemeene beurs
gebracht op twee stuivers, en men beyond 'zich nog
te Mulhouse! Er werd voor twee stuivers brood gekocht
dat opgeeten werd met angst en hoop op eenen hemelval. In droeve gepeinzen verzonken verlieten zij de stad
toen een van het drietal uitriep « Onze oud onderpastoor, mijnheer Setis, woont hij niet in den omtrek
van deze stall? » Men gaat uit op verkenning en vindt
den braven priester, die zijne goede vrienden hartelijk
onthaalt, herbergt en voorziet van proviand en duimkruid.
Emiel was een frische blozende jongeling geworden,
teat min vurig dan voorheen, maar toch uiterst levenslustig, hard getemperd in 't goede en 't deugdzame.
Met verwondering vernamen de kortzichtige lieden dat
de knappe jongen priester zou worden. Hij was slechts
jaar oud toen hij het Groot Seminarie van Straatsburg binnentrad. Na korte dagen werd hem het nieuws
aangekondigd van de schielijke flood zijns vaders. Het was
een wreede slag voor den braven jongeling die eens
schreef « quelle consolation pour un coeur filial,
d'apprendre que ses parents sont contents de lui » Om
des te meer geestelijke hulp aan den lieven doode te
bezorgen, maakte hij zich lid van den Derden Regel
van den H. Franciscus.
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Op dit tijdstip mocht het Groot Seminarie van
Straatsburg roemen op uitstekende leeraars en leerlingen.
Ceen wonder dat de werkzame Freppel zich hoogst
gelukkig gevoelde in dat midden. Wat hij vroeger
had gedaan was maar kinderspel vergeleken met zijne
seminariestudi6n. Dogmatieke en zedelijke godgeleerdheid, kerkelijke geschiedenis en kerkrecht, gewijde welsprekendheid, oudheidkunde, H. Schrift, hebreeuwsch,
kerkgebruiken enz. enz., al deze vakken werden te gelijk
geleerd, op methodische wijze samengevat, in synoptische tabels gerangschikt, voor eigen en der vrienden
gebruik (Freppel was de gedienstigheid in persoon) en
dan schoot er nog tijd over voor de studie van den
H. Thomas, den lievelingsauteur, Albrecht den Groote,
Petrus Lombardus, Suarez, A Lapide en vele anderen.
Aan de H. Schrift en bijzonder aan de Brieven van
den H. Paulus wijdde hij de grootste zorg. Lijvige
schrijfboeken verdeelde hij in drie deelen : 't eerste
voor den tekst, de verschillende lezingen, taal- en spraakkundige aanmerkingen; 't tweede gaf den samenhang
der gedachten en de zintwistingen; het derde bevatte
eigene bedenkingen. Freppel werd door zijne gezellen
geraadpleegd als een professor. Op de lieftalligste manier
loste hij de twijfels op, en deed des floods opzoekingen
Zijne handschriften reisden van kamer tot kamer;
men vond er niet alleen overvloelig licht, maar warme
opwekking tot godsvrucht en werkzaamheid, bij middel
van heilige gedachten en spreuken waarmede het verstandelijk gewrocht was doorspekt. Eenige voorbeelden :
7 mars. St Thomas d'Aquin. « Dieu veut que j'etudie
et que je fasse valoir mes talents. »
To mars. Les 4o SS. Martyrs : « Ne te plains
jamais du froid ; les Saints ont peri par le froid. 0
12 mars. S t Gregoire le Grand : c Prions toujours
pour la schismatique Albion. »
St Athanase : « PlutOt mourir mille fois que de
lácher un seul point de doctrine. »
St Epiphane : « Joindre le savoir a la vertu, c'est
l'ideal du bon prétre. »
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St Theodote : « Ce Saint aait 'a bord aubergiste ;
traiter avec management cette classe, » enz.

Freppel nauwelijks onderdiaken gewijd werd leeraar
benoemd van geschiedenis in 't Klein Seminarie van
Straatsburg. Met welgenoegen nam hij dit ambt waar.
De geschiedenis was immer zijn lievelingsstudie geweest.
J-lij had zeven of acht schrijfboeken in gereedheid,
behelzende aardrijkskundige en historische aanteekeningen
op den Elzas, Frankrijk, Engeland en Europa in
't algemeen. De volgende zinsneden uit zijne eerste les
,op den plicht van den waren geschiedschrijver zullen
met vrucht gelezen worden « L'historien ne doit pas
se contenter de presenter un auras de faits decousus,
assemblage informe d'elements sans ordre ni liaison.
n'est pas simple compilateur... Sa tache est plus
noble, son point de vue plus large... Les evenements,
it faut qu'il les apprecie, qu'il les raisonne. 11 mettra
donc a nu l'enchatnement des faits; it remontera des
effets a leurs causes, pour descendre des principes
leurs consequences; it pesera dans la balance de la
-plus stricte equite les actions des particuliers, les entreprises des princes, les succês et les revers des peuples ;
tiendra compte de l'influence du climat, des mceurs,
Ades coutumes, des usages; it observera les periodes
de decadence et de progres, les époques de lutte et de
-transition, pour en signaler l'origine et les resultats.
Bref, it appliquera aux donnees de l'histoire les notions
invariables du vrai et du bien ; it rapportera a cette
norme inflexible les faits et gestes de l'humanite, pour
tn decouvrir l'importance materielle et la valeur morale,
la port& historique et sociale. C'est ce travail de discussion et de comparaison qui constitue, avec le travail
d'exposition et de classification, la double Cache de
l'historien. Elle se resume en ces deux mots : Narrer
.en raisonnant. ))
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Het zal niet verwonderen dat, staande op zClik
eene grondvest en voor thlk een horizont, de rijk
begaafde en welsprekende professor zijne aanhoorders
in geestdrift deed ontvlammen en dat hij zijne lessen,
door de faam uitgebazuind, buiten zijne klas hoorde
toejuichen.
De zoo opgevatte studie der historic, slorpte ongetwijfeld geheel den tijd op waar de leeraar over beschikte?
Verre vandaar. Freppel had nog ongenblikken over
voor de wijsbegeerte « retudierai la philosophic, qui
est de mon gout, pour l'amour de Dieu », voor de
godgeleerdheid, de letter . en wiskunde enz. enz.

In 1849 werd hij tot het priesterschap verheven.
't Jaar nadien verliet hij Straatsburg, om, op verzoekvan Mgr. Sibour, de wijsbegeerte te onderwijzen bij
de Hoogere School der Karmelieten, te Parijs. De Fransale Kamer trok hem aan als een zeilsteen ; met welke
geestdriftige bewoordingen deelt hij, in eenen brief,
den indruk mede die op hem miakten Berryer, edel
en schoon, Lamartine,'hoog- en .zachtvliegend, Cavaignac
bondig en gespierd, Thiers, schetterende dwerg, geestrijk
zuiderduivelken, Changarnier, fier en krijgshaftig. a Welke
redenaars ? roept hij uit!... zulke tafereelen worden niet
afgeschilderd »
Michelet werd ook met zijn bezoek vereerd. « Michelet, l'homme le plus Me et le plus plat que j'aie vu
et entendu de ma view - parlant moms biers que le
dernier cuistre de l'universite... un iongleur qu'un gouvernement qui se respecte ne tolererait pas. »
Het priesterskleed werd niet geduld op de bankers
die Michelet's zwetserijen toejuichten. Ook verscheen
daar Freppel met zwarten frak, witten halsdoek, blauwen
bril en overjas. Zijn luidkeels lachen, zijne misprijzende
houding deden de vuisten jeuken van de vrijdenkers
en de losbollen, den tros van Michelet's auditorium.
Ontzaglijk veel werk legde Freppel of in zijn studie-
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kamer, toch, gelijk men het ziet, v . as hij er niet vastgenageld. Allerhande vergaderingen die voor doel hadden,
het goede en het schoone te bevorderen, woonde hij
welgemoed bij, gewoonlijk in gezelschap van zijne collegas
onder dewelke hij zich onderscheidde door zijne wellevend- en dienstvaardigheid. Hij spreekt met ophef van
eene bijeenkomst, in eene kerkkrocht, waar Parijsche
,muiters het zalig woord toejuichen hun gestuurd door
de Ravignan en Bautain. « Il n'y a que Paris pour
offrir des scenes pareilles. »

Fen jaar lang, vlogen de dagen vroolijk voorbij,
in stille studie en verkwikkende uitspanningen, ton
onvoorziens de bisschop van Straatsburg zijnen lieveling
daarheen terugriep en hem belastte met de inrichting
van 't college van den H. Arbogaste. Freppel was
geenszins verheugd om dezen blijk van « confiance
intempestive ». Nochtans, na wat pruilens, zette hij
zich aan 't werk met zijne gewone krachtdadigheid.
ProspectuEsen, schoolbehoeften, programmas voor de
klassen, leerlingen en leeraars, dienaars en mondbehoeften, voor alles zorgt hij, alles komt te recht op
tijd en stond, tot groote voldoening van Mgr. Roess.
Maar zie, nauwelijks is het werk van stapel geloopen
.of het college, wordt, om_ zekere redenen, afgestaan
aan de Paters Jezuieten ! Deze maatregel baarde misnoegen bij enkelen, en inzonderheid bij den overste
Freppel. Oploopend als hij was en rondborstig, schreef
hij een verzoekschrift dat hij met handteekens deed
bekleeden, ten einde zijne stichting in 't leven te bewaren.
De Overheid nam het kwalijk en Freppel werd tot eene
geringe onderpastorij benoemd ! 't Is waar, hij betrok
ze nooit. Napoleon was naar Straatsburg gekomen en
bij 't voorstellen van den gewezen rector van H. Arbogaste,
,zegde hij : « Monsieur Freppel, je vous connais; vous
etiez a Paris l'annee derniere, it faut revenir a Paris. »
Daartoe gaf Mgr. Roess welwillend zijne toestemming;
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hij sprak den lof uit van den geleerden en ieverigen
priester, met wien hij later de vriendelijkste betrekkingen
onderhield.

Freppel te Parijs terug (1852) mocht er zijnen Borst:
lesschen naar kennis en wetenschap, aan de rijkste,
bronnen.
Eene zaak ontbrak hem : een bezoldigd ambt in de
priesterenrei. Pater Lacordaire reed hem aan mede teBingen voor eene plaats van kapelaan in Sint-Genoveva.
Zulks deed hij en hij kwam zegevierend uit den kamp.
Het voorname werk der kapelanen bestond in voor-drachten te geven aan de schooljeugd. Freppel onderscheidde zich in dat vak op zoo ongemeene manier dat
zijne collegas hem verzochten, alleen deze taak tevervullen. Zijne onderrichtingen op Jesus' goddelijkheid
verwierven een buitengewonen bijval, Zij werden vertaald
in 't Duitsch, in 't Engelsch, in 't Bretoensch en 't modern
Grieksch. Niet alleen de jeugd, maar manners van rijpen
ouderdom waaronder protestanten, werden , of diet)
geschokt of van de dwaling afgetrbkken door het overtuigend en mee'sleepend woord van den jongen redenaar(i).
Eery zonderling geval hielp mede om den schateren-den conferencier op een' nog hoogeren kandelaar te
.
plaatsen.
Eenige (( polytechniciens » konden onmogelijk tot de
oplossing komen van een rekenkundig vraagstuk. Freppel
die bij hen was, vroeg om de qucestie te onderzoeken.
Men glimlachte om het voorstel. _Freppel veriaat eenige
oogenblikken het geleerd gezelschap. Hij doet het licht
zijner (( Camera Clara » op die ontzaglijke cijferreeksen
vallen, ontwaart den knoop, maakt hem los en brengt
het juiste antwoord onder de oogen zijner verbaasde

(i) De « Cours d'instruction religieuse » of « Conferences de
Ste Genevieve » wtrden in november laatst uitgegeven door
Mgr Freppel's opvolger.
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vrienden, De trek kwam in de dagbladen. « Je tenais »
later, « a ma reputation de mathematicien,
comme Lacordaire tenait a sa reputation de jardinier. »
« Les ames profitérent de cette reputation » merkt pater
Cornut op. o Comment douter des arguments theologiques
ou meth.aphysiques de ce prétre qui savait si bien
debrouiller les problemes les plus compliques de calcul
diffdrentiel? Il etait une preuve vivante que la foi detouffe
pas la science. »

,zegde hij

Kapelaan Freppel werd alom verzocht om den
kansel te beklimmen. Zijne faam groeide er nog door
aan. Onder 't prediken en 't schrijven van eene menigte
artikels voor dagbladen en tijdschriften, bereidde hij zijn
doctoraat in godgeleerdheid, en promoveerde erin in 1654.
Van 1853 tot 185 4 was hij econoom, tot groote voldoening
van zijne medekapelanen. De nieuwe titularis was niet
ter school geweest bij Harpagon. De keukenmeid werd
niet gehouden tot een, karig gebruik van vet in den pot.
De tafel was lekker. Freppel, wel is waar, hield nauwkeurige rekening van de kleinste uitgaven ; gewetensvol
teekende hij op zijn dagboek het loon van den schouwvager en den prijs van eenen biljartstok, maar eilaas,
die nauwgezetheid belette niet dat zijn eenjarig bestuur
sloot met een te kort.

+
In 1855 werd Freppel leeraar in de Sorbonne. De
deken M. Maret stelde hem voor en wees op zijne
buitengewone geleerdheid, de klaarheid van zijn onderwijs, zijn invloed op de jeugd, zijne kennis van de
Duitsche en van de doode talen. De openingsrede
« l'Histoire de l'Eloquence sacrée » is een meesterstuk.
In de lessen op de H. H. Vaders en de kanselredenaars
der XVI en XVII eeuwen spreidde hij al zijne begaafdheden ten toon. Op Bossuet, den onnavolgbaren redenaar,
geeft hij een reeks lessen die als de bloem zijner studien
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mogen aanzien worden. Wat nut trok de vernuftige
navorscher niet uit dit innig en geestdriftig verkeer met
den genialen kerkvoogd, die, Bourdaloue, Massillon en
Lacordaire in de schaduw stelde. Steeds rijker aan
kennissen, zwevend in :t licht van zijnen stralenden geest,
meester van de klaarste taal der wereld, voelde Freppel
zich machtig om eenen nieuwen weg te banen door
de eerste christene eeuwen en een gebouw op te trekkers
dat een reuzenwerk mocht heeten. « Les Peres apostoliques » en « les Apologistes chraiens au deuxieme siecle »
zien het hcht, Lacordaire, Mgr. Dupanloup, Mgr. Coeur,
Mgr. Plantier, Pater Felix, minister Duruy, Floquet
zenden hunne gelukwenschingen en verheffen hoog die
meesterlijke gewrochten.

+
Freppel, getrouw aan zijn stelsel, liet het lichaam
niet ondermijnen door den geest. Ontspanning en rust
gunde hij aan beide. Het schijnt dat hij, toch in den
vacantietijd, niet regelmatig vroeg, den slaap onderbrak.
« je le laissai dormir » zegt een vriend, « jusqu'a neuf
heures, car je connaissais son faible sur ce chapitre. D
Hij doorreisde Zvvitserland , Duitschland, Hongarie,
Oostenrijk, Holland, Engeland en Belgi6. Hij reisde
als wereldlijke « ne voulant pas, a cause de la soutane,
titre regarde comme une bête curieuse dans les pays
ultra-protestants ». Overal bezocht hij de hoogescholen;
te Berlijn zat hij op de bank voor de leerstoelen van
Ranke, Stahl, Hengstenberg. Hij was weinig met die
Duitschers ingenomen. « La Sorbonne est encore mieux
que cela ». Onze tourist vertrok met een Fransch costuum,
loch onderwege liet hij al de stukken achter die buiten
dienst waren geraakt, en hij verschaft zich hier eenen
ho,d, daar een hemd, verder schoenen, elders eene broek,
zoodat hij te huis terug verscheen, als een Yankee, met
een gansch gewijzigd tooisel, door verscheidene landen
geleverd.
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Freppel was niet belust op onderscheidingen. Zijn
gloriester was echter zoo geklommen dat zij de oogen
trof der hoogheden der wereld. Door het toedoen van
Madame Troplong, vrouw van den voorzitter des Senaats,
werd hem de taak opgelegd den vasten te prediken
voor het keizerlijk hof (1862). Mgr. Darboy vroeg hem
om de lijkrede uit te spreken van zijnen voorzaat kardinaal
Morlot (1863) en noemde hem eerekanunnik zijner hoofdkerk. Hij was sedert drie jaar kanunnik van Straatsburg.
Middelerwiji had Renan het « Leven van Jezus
uitgegeven. Geene weérlegging mocht mededingen met
deze van Freppel. De renegaat werd letterlijk aan den
schandpaal gespijkerd. De geleerdheid van' Freppel, verre
verheven boven het peil van deze van Renan, maakte
hem bekwaam om de tegenstrijdigheden, de misgrepen,
de letterdieverijen, de kwade trouw en de lichtzinnigheid
van zijnen tegenstrever in voile daglicht te stellen. De
zege was volledig, de nederlaag schandelijk, de opschudding hevig. Het regende gelukwenschen. Veuillot klapte
in de handen Een protestantsche hoogleeraar, de Felice,
zond eenen brief met warme bedankingen om de glorierijke en troostvolle victorie. In 1867 werd Freppel deken
der kapelanen van Sint-Genoveva, met eerie toelage
van 35oo frank. In 1868 hecht men op zijne borst het
kruis van 't Eerelegioen. In 1869 krijgt hij uit Rome
de tijding zijner benoeming in de Commissie voor de
liloosterlingen en in deze der diplomatieke-kerkelijk e
zaken. Op 't einde van hetzelfde jaar bekrachtigt en
teekent de Keizer zijne benoeming als bisschop van
Angers.
De H. Kerk telt een grooten kerkvoogd te meer
en Rome zal hem iien schitteren in een algemeen con(Slot in 't volgende nr .)
cilie !
Lovendegenz.
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met een fragment van

DE BED1EDENESSE
(Vervolg.)

TEKST.
fol. i a

Sente Augustijns Regele.
yore alle dinc sal God ghemint sijn,
ende daer na die naeste, want dese gheboden
sijn ons principaelleec ghegheven.
U3it sijn die ghebode die wi u ghebieden to houdene,
ghi die inden cloester gheset sijt.
Dierste daer ghi omme in een vergadert sijt, dat es dat
ghi eenmoedechletc (i) woenen selt in den huse, ende hebRUEDERE,

(1) Hs een noedechleec : het eerste been der m is niet overgedaar,
en thans op het eerste gezicht niet waarneembaar.

z.

INCIPIT REGVLA SAN- CTI PATRIS NOSTRI AVGV.-

EPISCOPI.

Ante omnia fratres charissimi dihgatur Deus, deinde
p ro ximus : quia ista precepta sunt principaliter nobis data.

Haec igitur sunt que ut observetis precipimus in monasterio
constituti. Primum (propter quod in unum estis congregati,)
ut unanimes habitetis in domo : et sit vobis anima una et
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ben eene siele ende een herte in, GOde. Gheen dinc en seldi
heeten proper, maer alle dinc selen u ghemeine sijn. Ende
ieghewelken sal ghedeilt werden van uwen profst voedinghe ende cleedinghe ; niet u alien ghelijc, want ghi en
hebbes alle niet ghelijc to doene, maer ieghewelken alsoes (I)
hem foot es. Want also leesdi in der apostele (2) boec,
dat hen alle dinghe ghemeine waren ende men deilde
ieghewelken alsoe als hem foot was (3).
Die iet hadden in die werelt, die selen gherne willen
dat dat ghemeyne si, alsi inden cloester gheghaen sijn.
Ende die met en hadden in die werelt, si en selen die
dinghen niet soeken in den cloester die si buten niet
ghehebben en consten. Maer nochtan salmen haerre
crancheit gheven dies noot es, al en conste oec haere
ermoede, doe si buten waren, hare nootdorft niet vinden.
Nochtan en selense daer omme niet salech wanen sijn,
want si vonden hebben voedinghe ende cleedinghe hoedanich si buten niet vinden en consten ; noch si en
( i) Hs. ongeveer assues : de o is onder de u nog zichtbaar.
(2) Hs. aFosdele : de t is onder de d nog zichtbaar.
(3) Verg. Handelingen 2, 44-45.

cox unum in deo. Et non dicatis aliquid proprium :
sed Sint vobis omnia communia. Et distribuatur unicuique
vestrum, a praeposito vestro victus et tegumentum non equaliter omnibus, quia non equaliter valetis omnes : sed potius
unicuique, sicut cuique opus fuerit. Sic enim legitis in actibus
apostolorum : quia erant illis omnia communia : et distribuebatur unicuique sicut cuique 'opus erat. Qui aliquid habebant
in seculo : quando ingressi sunt monasterium, libenter velint
illud esse commune. Qui autem non habebant : non ea
querant in monasterio, que nec foris habere potuerunt. Sed
tamen eorum infiimitati quod opus est, tribuatur (I) : etiam
si paupertas eorum quando foris erant, nec ipsa necessaria
poterat invenire. Tantum non ideo se putent esse felices,
..
(1) Druk tribuatnr.
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fol. x b

blz.

selen haren hals niet oprechten, want si met hen gheselt
sijn daer si II buten niet toe en dorsten gaen : Maer si
selen hare herte opwaert hebben ende niet soeken ertsche
ydele dinghe, op dat die cloestere niet en beghinnen
orborleec te werdene den riken ende niet den aermen,
eest dat die rike daer oetmoedech werden ende die aerme
hoeverdech.
Die ghene die iet gheacht worden in die werelt, si
en selen hare bruedere niet in verdriete hebben die te
dierre heylegher gheselscap ute den ermoede comen
sijn. Si selen meer pinen te glorieerne niet van haerre
rikere vordere digniteit, maer vander aermer brudere
gheselscap. Ende si en selen hen niet verheffen, eest
dat si den ghemeynen levene van haren goede iet
ghegheven hebben nosh si en selen van haren rijcheyden
niet meer verhoverden, want si se den cloestere deylen
dan ochte siere in die werelt ghebruucten. Yeghewelke
andere quaetheit werdet gheoefent in quaden werken,
op dat si ghescien souden; maer hoeverde es oec contrarie goede werken, op dat si vergaen souden. Wat
vorderet, tgoet sprayen ende den aermen gheven, alse

quia invenerunt victum et tegumentum quale foris invenire non
poterant : nec erigant cervices, quia sociantur eis, ad quos foris
accedere 'non audebant : sed sursum cor habeant, et terrena
vana non querant, ne incipiant esse monasteria divitibus
utilia, non pauperibus : si divites illic humiliantur, et pauperes
illic inflantur. Rursus etiam illi, qui aliquid esse 'videbantur in seculo : non habeant fastidio fratres suos qui ad
illam sanctam societatem ex paupertate venerunt. Magis
autem studeant non de parentum divitum dignitate : sed
de pauperum fratrum societate gloriari. Nec extollantur si
communi vitae aliquid de suis facultatibus contulerunt : nec
2. de suis divitijs magis superbiant, quia eas monastellrio partiuntur, quam si eis in seculo fruerentur. Alia quippe
quecumque iniquitas in malls operibus exercetur ut fiant :
superbia vero etiam bonis operibus insidiatur ut pereant.
Et quid prodest dispergere, dando pauperibus et pauperem
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die ellendeghe siele hoeverdegher wert, versmadende
die rijcheit, dan si was besittende? Hier omme, leeft
alle eenmoedechlec ende eenhertechleec, ende eert Gode
in u onderlinghe, dies tempel ghi worden sijt.
l3eet inden uren ende inden tide die daer toe gheset
sijn. Loden bedehuse II en sal niemen doen dan daert
toe ghemaect es ende daert den name of onfaen heeft,
op dat die ghene, die daer iet doen waenden, en gheene
hindernesse en sijn den ghenep die daer lichte willen
beden buten den ghesetten uren, eest dat si de stade
hebben. Alse ghi Gode anebeedt in salmen ende in
hymnen, so sal dat in u herte wandelen dat metten
monde ghesproken wert. Ende ghi en selt niet singhen
dan dat ghi leest dat men singhen sal. Ende dat niet
alsoe ghescreven en es dads men singhen sal, dat en
salmen niet singhen.
13winghet (I) u vleesch met vastene ende met
abstinentien van spisen ende van dranke, alsoe vele

(1) Hs. duinghet.

fieri : cum anima misera superbior efficitur, divitias contemnendo, quam fuerat possidendo ? Omnes ergo unanimiter et
concorditer vivite : et honorate in vobis deum invicem,
cujus templa facti estis. Orationibus instate : horis et
temporibus constitutis. In oratorio nemo aliquid agat, nisi
ad quod est factum, unde et nomen accipit, ut si forte
aliqui etiam preter horas constitutas, si eis vacat, orare
voluerint : non eis sint impedimento, qui ibi aliquid agendum
putaverunt. Psaimis et hymnis cum oratis deum : hoc versetur in corde, quod profertur in voce. Et nolite cantare :
nisi quod legistis esse cantandum. Quod autem non ita
scriptum est, ut cantetur, non cantetur.
Carnem vestram
domate jejunijs et abstinentia esce (I) : quantum valitudo per(i) Ed. 1642 : jejunijs et abstinentia esce et potus, waarmede
de mnl. tekst overeenkomt.

fol. 2 a
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alse uwe ghesunde ghescien laet. Alse yemen niet vasten
en mach, nochtan en sal hi buten der etentijt met voetsels
nemen dan alse hi siec es Alse ghi ter tafelen gaet, soe
boort sonder gheruchte ende sceldinghe dat men u na
die ghewoente leest, tote dat ghi vander tafelen opstaet,
op dat die kinnebacken niet alleene spise en nemen,
maer die oeren selen oec hongheren dat woort Goeds.
, die siec sijn vander vorster ghewoenten, eest dat
men die anders tracteert inder voedinghen, dat en sal
den anderen niet moyleec sijn noch den ghenen onrecht
dunken die eneghe gheflwoente starkere ghemaect heeft.
Noch si en selen die niet saleghere achten, want si
nemen dat si niet en nemen; maer si selen hen bat
verbliden, want si vermoghen dies die ' ghene niet en
vermoghen. Ende eest dat men den ghenen die ute
tederen seden comen sijn ten cloestere, iet voedinghen
ofte cleedinghe gheeft dies men den anderen starkeren
ende daer omme salegheren niet en gheeft, so selen die
ghene peysen die mens niet en gheeft, hoe vele die
ghene neder ghegaen sijn van haren wereleken levene
tote desen levene, al (r) en connen si tote der gheenre
(1) Het handschrift is hier niet volkomen duidelijk. Streng

mittit. Quando autem aliquis non potest jejunare, non tamen
extra horam prandij aliquid alimentorum sumat : nisi cum
egrotat. Cum acceditis ad mensam donec inde surgatis,
quod vobis secundum consuetudinem legitur sine tumultu
et contentionibus audite, ne sole vobis fauces sumant
rcibum : sed et aures esuriant dei verbum. Qui infirmi
sunt ex pristina consuetudine, si aliter tractantur in victu :
non debet alijs molestum esse, nec injustum videri, quos
fecit aliqua consuetudo fortiores. Nec illos feliciores putent,
quia sumunt quod non sumunt ipsi : sed sibi potius gratu I ntur : quia valent quod non valent illi. Etsi eis qui venerunt
ex moribus delicatioribus ad monasterium, aliquid alimentorum,
vestimentorum, operimentorum datur quod alijs fortioribus
,et ideo felicioribus non datur, cogitare debent quibus non
,datur, quantum de sua seculari vita, illi ad istam descen-
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1pstinentien niet comen die starkere sijn van lichamen;
noch si en selen alle niet willen dat si hen sommeghe
-sien ontfaen, niet omdat si gbeeert werden, maer om dat si
verdraghen werden, op dat niet en ghescie eene lachterleke
verkeertheit dat in den cloestere die arme lecker werden
Baer die rike arbeiteleec werden alsoe vele alsi moghen.
Voort ghelikerwijs dat die sieke noet hebben min
te nemenne, op dat si niet verswaren (i) en selen,
_alsoe sijn si oec te tracteerne na die siecheit op dat
teer vercomen moghen, al sijn si oec comen vanden
oetmoedechsten ermdede der werelt, alse ochte hem
dat ghegheven hadde die nuwe siecheit dat den riken
ghegheven heeft die vorste ghewoente. Maer alsi weder
vercreghen hebben die vorste crachte, soe selense weder
keeren li te haerre iester s'alegher ghewoenten, die den
knechten Gods also vele meer betaemt alsi min breke
hebben, op datse die weeldecheit der spisen niet en
houde, nu alsi vermaect sijn, die de noet verlicht hadde
doen si siec waren. Si selen die bruedere saleghere

fol. 3 a,

genomen staat er eene hoofdletter m, doch er zal wel Al L. edoeld
aijn.
(i) Hs. versuaren.

derint : quamvis usque ad aliorum qui sunt corpore firmiores
frugalitatem, pervenire nequiverint. Nec debent velle omnes
quod paucos vident amplius, non quia honorantur, sed quia
tolerantur accipere, ne contingat detestanda perversitas : II ut
in monasterio ubi quantum possunt, fiunt divites laboriosi,
fiant pauperes delicati. Sane quemadmodum egro, tantes necesse
habent minus accipere ne graventur, ita et post egritudinem
sic tractandi sunt ut citius recreentur, etiam si de humillima
,seculi paupertate venerunt : tanquam hoc 'His contulerit
-recentior egritudo, quod divitibus anterior consuetudo. Sed
cum vires pristinas reparaverint, redeant ad feliciorem consuetudinem suam, quae famulos dzi tanto amplius decet,
,quanto minus indigeat : ne cibi eos teneat voluptas jam
vegetatos, quos necessitas levarat infirmos. Illos estiment ditio-

biz. 3.
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achten die starkere sijn nauheit te ghedoeghene : het es
beter een lettelken breke hebben dan weer hebben.
Uwe abijt en sal niet merkeleec sijn, noch ghi en
sett niet begheren te behaghene inden cleederen, maer
inden seden.
Alse ghi iewerinc gaet, so seldi te gadere wandelen.,
Ende alse ghi comt derweert ghi gaet, so seldi te gadere
staen. In uwen gane ende in uwen stane, in uwen abite
ende in, alien uwen berueringhen, so en sal niet ghescien
dat iemens ghesichte verbelghen moghe, maer dat ewer
heylicheit (I) betamet. Ende al werden uwe oeghen gheworpen in eenich wijf, si en selen in engheen wijf
ghesticht worden. Noch men verbiet u niet wive te siene
alse ghi iewerinc gaet; maer de wive te begheerne ochte
van hen willen begheert sijn, dat es sundelec. Ende
niet alleene met heymeleker begheerten, maer met
begheerten ende in ansiene so wert begheert; ende soe
begheert der (2) wive concupiscentie. Noch en seght niet

(1) Hs. heeylicheit.
(2) Hs. de.

res : qui in sustinenda parcitate fuerint fortiores. Melius est
enim minus egere : quam plus habere.
Non sit notabilis habitus vester : nec affectetis vestibus,
placere, sed moribus.
Quando proceditis simul ambulate : cum veneritis quo itis, simul state. In incessu,
statu (r), in omnibus motibus vestris, nihil fiat quod cujusquam
offendat aspectum : sed quod vestram deceat sanctitatem.
Oculi vestri etsi jaciuntur in aliquam feminarum :
figantur in nulla. Neque enim quando proceditis feminas
videre prohibemini : sed appetere aut ab ipsis appeti velle,
criminosum est. Nec solo tacito affectu : sed affectu quoque
et aspectu appetitur et appetit concupiscentia feminarum.

(1) Ed. 1642 : in incessu, statu, habitu, waarmede onze middelnederlandsche vertaling overeenstemt.
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dat ghi hebt cuusche herten, eest dat ghi hebt oncuusche
oghen, waist eene oncuusche oeghe es eens oncuuschs
herten bode. Ende alse hem die oncuusche herten
onderlinghe boodscapen ,met onderlinghen bescouwene,
al swicht oec die tonghe, ende na die begheerte des
vleeschs in onderlingher liefden delecteren, dan soe
vliet die reynicheit vanden seden, al bliven oec die
lichamen ongherenen vander onreynre bevleckinghen.
Ende die sine oeghe in een wijf stict ende dat mint
dat si hare oeghe in hem stict, hi en sal niet warren
dat hi van anderen menschen niet ghesien en werdt alse
hi dat doet. Hi werdt lichte ghesien daer hi niet of en
waent sijn ghesien. Maer al eest oec alsoe dadt verborghen
si ende van gheenen mensche ghesien, wat sal hi doers
met dien oversten bescouwere, dien en gheen dinc verborghen en mach sijn ? Eest daeromme te wanenne dat
hijs niet en siet, want hijt alsoe vele ghedoechsamlekere
siet alse hijt wiselekere siet? Flier omme sal die heyleghe
man vreesen hem te meshaghene, op dat hi den wive
niet en wille qualec behaghen. Hi sal peysen dat hi
alle dinc siet, op dat hi dwijf niet qualec ,sien en wille.
Want sine vreese es in deser saken te prisene, daerghescreven es : « Die sine oeghe stict, hi es Gode eene
Nec dicatis vos habere animos pudicos, si habeatis oculos
impudicos : quia impudicus oculus, impudici cordis est nuncius. Et cum seinvicem sibimet etiam tacente lingua, conspectu mutuo corda nunciant impudica, et secundum concupiscentiam carnis, alterutro delectantur amore : etiam
intactis ab immunda violatione corporibus, fugit castitas ipsa
de moribus. Nec putare debet, qui in feminam figit oculum,
et illius in se diligit fixum ab alijs se non videri cum
hoc fecerit. Videtur omnino : et a quibus se videri non arbitratur. Sed ecce lateat, et a nemine hominum videatur, quid
faciet de illo desuper inspectore, quem latere nihil potest?
An ideo putandus est non videre, quia tanto videt patientius quanto sapientius? Illi ergo vir Sanctus timeat displi:cere : ne velit femine male placere. Ilium cogitet omnia
videre : 11 ne velit feminam male videre. Illius namque et

fol. 3 b.

biz.
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vereysinghe. » Hier omme alse ghi te gadere sijt in
die kerke ende waer dat wive sijn, soe hoedt onderlinghe
uwe suverheit. Ende God, die in u woent, die sal u oec
in deser wijs hoeden ute u.
Ende eest dat ghi dese oncuusheit (I) der oeghen
daer is of sprejike in iemene van u bevint, dies seldi
hem staphans vermanen, op dat die dinghe die begonnen
sijn niet voert en gaen, maer ghecorrigeert werden van
uwen naesten. Ende eest dat ghi hem na die maninghe
anderwerf ochte op eenen anderen dach dat selve doen
siet, soe wie dat dat bevinden can hi sallen oppenbaren,
alse ghewont te ghenesene. Nochtan salment tierst toenen
eenen anderen ochte den derden, op dat hi moghe
beproeft werden van haerre tweere ochte driere mont,
ende bedwonghen met bequamer wreetheit. Ende ghi en
selt u selven niet quadertieren judiceren alse ghi dat
oppenbaert. Ghi en sijt niet meer onnoesel, eest dat ghi
bruedere al swighende laet bederven, die ghi wroeghende
rnocht corrigeren. Eest dat u brueder heeft eene wonde
Hs. oncwsheit.

in hac causa commendatus est timor : ubi scriptum est.
Abominatio est domino, defigens oculum. Quando ergo
simul estis in ecclesia, - et ubicunque ubi femine sunt :
invicem vestram pudicitiam custodite. Deus enim qui habitat in vobis : etiam isto modo custodiet vos ex vobis.
Etsi hanc de qua loquor oculi petulantiam, in aliquo yestrum adverteritis, statim atnrnonete, ne cepta progrediantur :
sed de proximo corrigantur. Si autem et post ammonitionem iterum vel alio quocunque die, idipsum eum facere
videritis : jam velut vulneratum sanandum prodat, quicunque
hoc potuerit invenire Prius tamen et altero vel tertio demonstrandum : ut duorum vel trium possit ore convinci, et conpetenti severitate coerceri. Nec vos judicetis esse malevolos
quando hoc indicatis. Magis quippe innocentes non estis : si
fratres vestros quos judicando corrigere potestis, tacendo perire
permittitis. Si enim frater tuus vulnus habet in corpore, quod
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-in sinen lichame, die hi wilt berghen, alse hi ontsiet
ghesneden te werdene, en soude dat niet wreedeleec van
-u ghesweghen ende ontfaermeleec bewijst werden? Hoe
vele meer seldijt dan oppenbaren, op dat si int herte niet
en vervulen(i)! Maer eerment den anderen toene, overmids
de welke hi te beproevene es, eest dat hijs loechent, soe
salment den proofst toenen, Sest dat hi verroekeloest
ghecorrigeert te sine als hi bemaent heeft gheweest, op
.dat den anderen ombekent (2) mochte bliven, ware hi
heymeleec ghecorrigeert (3). Ende alse hi beproeft es, soe
sal hi ontfaen eene beterende wrake na des proofsts ordeel,
ochte des priesters wies ordenancien dat toe hoort.
Ende eest dat hi die niet draghen en wilt, al eest
oec dat hi niet wech en gheet, soe sal 11 hi gheworpen (4)
'werden] (5) van uwen gheselscape. Ende dat en Wert niet
wreedeleec ghedaen, maer ontfaermeleec, op dat hier,e niet
tri bederve vele metier bevlecken der qualen. Ende dat
(1) Hs. verwlen.
(2) Hs. om- voluit.
(3) Zooals uit het Latijn blijkt, is hier door den afschrijver
ten geheelen zin overgeslagen.
(4) Hs. ghewerpen.
‘ (5) Niet in het hs.

velit occultari, cum timet secari, nonne crudeliter abs te sileretur,
-et misericorditer indicaretur? Quanto ergo potius debes mani-festare, ne deterius putrescat in corde? Sed antequam alijs
demonstretur, per quos convincendus est si negaverit, prius
preposito debet ostendi, si ammonitus neglexerit corrigi : ne
non innotescere ceteris. Si
forte possit secretius
autem negaverit : tune
tunc neganti adhibena sunt alij, ut jam
coram omnibus possit non ab uno teste argui : sed a duobus
vel tribus convinci. Convictus vero : secundum prepositi vel
,etiam presbyteri, ad cujus dispensationem pertinet arbitrium,
debet emendatoriam subire vindictam. Quam si ferre recu-saverit : etiam si ipse non abcesserit, de vestra societate
proijciatur. Non enim et hoc fit crudeliter, sed misericorditer :
Et hoc quod,
De contagione pestifera plurimos perdat.

fol. 4 b.
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is gheseecht ,hebbe, vander oeghen niet te stickenne, dat
sal oec eerstelijc ghehouden werden in andere sunders
die te bevindenne, te verbiedene, te bewisene, te beproevene, te ordeelne sijn met minnen der menschen ende
met hate der sunden.
oe wie in alsoe groot quaet voort ghegaen es,
dat hi van yemene letteren ochte eeneghe ghichte heimeleec ontfaen heeft, eest dat hijt al Willens lijt, soe salmene sparen ende yore hem bidden ; maer eest dat hi
begrepen wen ende van ghetughen bieproeft, dat sal swaerleec ghebetert werden na tspriesters ochte tsproofsts,
wille.
Uwe cleedere seldi te gadere hebben onder eenen
huedere, ochte twee, ochte alsoe meneghen alser ghenoecli
es die te , verscuddene, op dat si niet gheten en werden
vanden motten. Ende alsoe ghi ghevoet wert ute eenen
keldere, alsoe seldi ghecleet werden ute eenen cleedehuse. Maecht siin, soe en saelt u niet toehoeren dat
men u voortbringhe cleedinghe na bequarnefeecheit der
tijde ende weder, dat ieghewelc weder nemen sal dat
hi op leide, ochte een ander dat een ander hadde, op
dae dock ieghenwelken ghegheven werde alsoe als hem-

blz. 5.

di-xi de oculo non figendo, etiam in ceteris inveniendis,
prohibendis, indicandis, "convincendis, vindicandisque peccatis,
diligenter et fideliter observetur : cum dilectione hominum
et olio vitiorum.
Quicunque autem in tantum progressus fuerit malum, ut occulte ab aliquo literas, vel quodlibet munus accipiat : si hoc ultro confitetur, parcatur
et oretur pro illo. Si autem deprehenditur atque convincitur : secundum arbitrium presbyteri, vel prepositi, gravius
emendetur. Vestes vestras in unum habeatis, sub unocustode vel duobus, vel quot sufficere potueriut ad eas excutiendas : ne a tinea ledantur. Et sicut pascimini ex uno
cellario : sic induamini ex uno vestiario. Si fieri potest non
ad vos pertinent, quod vobis indumentum pro temporum
congruentia proferatur, utrum hoc recipiat unusquisque quod
deposuerat, an aliud quod alter habuerat : dum tamen uni-
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hoot es. Ende eest dat bier of scaldinghen op gaen
onder u, ende hem iemen beclaecht dat hi qualikere
ontfaen heeft dan hi te voren hadde, ent hem onweert
heeft dat hi alsoe niet ghecleet en wert alse een
ander brueder ghecleet wart, bier ane proeft hoe vele
u ghebrect in dien inwendeghen heileghen abite des
herten, die omme abijt des lichamen strijdt. Ende al
eest dat u crancheit verdraghen wert dat ghi dat weder
nemt dat ghi leidt, nochtan seldijt hebben in ene stat
onder die ghemeine huederen, dat ghi legt : alsoe dat
niemen hem selven en werke, maer al uwe werke die
selen in een ghedaen werden met meerren ernste ende
met meerre vliticheit dan of ghi u ieghewelc proper
dinghe daedt. Caritate, daer al ghescreven es dat si
tsheers niet en suect : dat es aldus te verstane dat si
ghemeine dinghe set yore proper dinghe, niet proper
'y ore ghemeyne. Hier omme, alsoe vele alse ghi meer
roect dat ghemeyn dine dan u propere dinghe, alsoe vele
wet dat ghi meer toe nemt, op dat in alien dinghen die
die overlidende noet orboert, bovenschine caritate die
blijtt.

cuique prout cuique opus est non negetur. Si autem hinc inter
vos contentiones et murmura ormntur, cum queritur aliquis
deterius se accepisse quam prius habuerat, et indignum se
esse qui non ita vestiatur, sicut alias frater ejus vestiebatur
hinc vos probate, quantum vobis desit in illo interiore sancto
habitu cordis, qui pro habitu corporis litigatis. Tamen si
vestra toleratur infizmitas, ut hoc recipiatis quod posueritis,
in uno tamen loco sub communibus custodibus habete quod
ponitis : ita sane ut nullus sibi aliquid operetur, sed omnia
opera vestra in unum fiant majori studio et frequentiori
alacritate, quam si vobis singulis faceretis propria. Charitas
enim de qua scriptum est, quod non querat que sua stint
sic intelligitur : quia communia proprijs non propria communibus anteponit. Et ideo quanto amplius rem communem
quam propria vestra cuiaveritis, tanto vos amplius proficere
noveritis : ut in omnibus quibus utitur transitura necessitas,

fol. 5 a.
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Jot. 5 b.

bk. 6.

Flier na soe volcht dat alse iemen sinen kinderem
ochte die hem van enegher maeghscap toe hoeren, dieinden cloester gheset sijn, enech cleet gheeft ochte ietels dat ter noetdorft tachtene es, dat dat niet heimeleec ghenomen en werde, maer het sal sijn in tsproofsts
macht, dat dat, in een ghemeyn dinc bracht, ghegheven,
werde dies noot es. Ende eest dat iemen bercht enech
dinc, dat hem ghegheven es, die sal verdoemt werden,
metten oerdele der dieften.
Uwe cleedere selen ghewasschen werden na tsproofstswille, ochte van u selven ochte vanden volders, op
dat die groete ghelost des reyns cleets niet li en make
inwendeghe onreynecheit der sielen.
I)bat en sal den, lichame niet ghewerent werden,
alse die noes der siecheit daer toe dwinct. Het sal
ghescien sonder murmureringhe van den rade der medicinen, alsoe op dat hijs niet doen en wilt dat hi van,
tsproofsts ghebode doen sal, dat te doene es om. ghesunde. Eest oec dat hijt wilt, ent lichte niet orboersuperemmeat quae permanet charitas (i). Consequens,
ergo est : ut etiam qui suis filijs, aut aliqua necessitudine
ad se pertinentibus ,in monasterio constitutis, aliquam contulerit vestem sive quodlibet aliud inter necessaria deputandum, non occulte accipiatur, sed sit in potestate prepositi :
ut in rem communem redactum; cui necessarium fuerit
prebeatur. Quod si ahquis rem sibi collatam celaverit : furti
judicio condemnetur. ' Indumenta vestra secunduni
arbitrium prepositi laventur, sive a vobis sive a fullonibus :
ne interiores anime sordes contrahat, munde vestis nimius
Lavachrum (2) etiam corpori, cujus infirmitaII appetitus.
tis necessitas cogit : minime denegetur. Fiat sine murmure de consilio medicine : ita ut etiam si nolit, jubente
praeposito faciat, quod faciendum est pro salute. Si autem

(1) Druk charitas.
(2) De druk van het oorspronkelijke is hier niet volkomen duidelijk : er schijnt veeleer lavachtum te staan.
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leec en es, soe en salmen sijnre ghierecheit niet ghehoersam sijn, want ondertiden waentmen dadt hulpt
dat ghelieft, al soudt oec deeren. Voort, es wee verborghen inden lichame, alse de knecht Gods seght wat
hem wee doet, soe sal mens hem sonder twifelinghe
gheloeven. Maer nochtan wedert orboerleec es, dat wee
te ghenesene dat ghelieft, en eest niet seker, soe salmen
raet nemen aen den medecijn. Si en selen niet gaen
ten bade, ocht werweert dat Hoot es te gane, men
dan twee ocht drie. Ende die ghene die Hoot heeft
yewerinc te gane, hi sal met den ghenen gaen daer
hem de proofst mede ghebiedt te gane.
_Der siekere cure ochte der gheenre die na die
siecheit te hermakene sijn, ochte die van enegher crancheit siec sijn, oec, vanden rede, die salmen enen brueder bevelen dat hi ute den keldere eysche, dat hi siet
dat yeghewelken Hoot es, ende die ghene die gheset
werden boven den keldere, ochte boven die cleedere,
ochte boven die.boeke, die selen haren bruederen dienen
sonder murmureren.
Alle daghe selen die boeke gheeyscht werden teenre
sekerre uren. Ende diese eyscht buten der uren, hi 11 en

velit et forte non expedit : sue ,cupiditati non obediatur.
Aliquando en im etiam si noceat : prodesse creditur quod
delectat. Denique si latens est dolor in corpore : famulo
dei dicenti quid sibi doleat, sine dubitatione credatur. Sed
tamen utrum sanando illi dolori quod delectat expediat : si
non est cerium, medicus consulatur. Nec eant ad
balnea sive quocunque ire necesse fuerit : minus quam duo
ye! tres. Et the qui laabet aliquo eundi necessitatem : cum
quibus prepositus jusserit ire debebit. Egrotantium cura'
sive post egritudinem reficiendorum, sive aliqua imbecillitate,
etiam sive febribus laborantium, uni alicui debet injungi :
ut ipse de cellario petat, quod cuique opus esse perspexerit.
Sive a utem qui cellario, sive qui vestibus, sive qui codicibus preponontur : sine murmure serviant fratribus suis.
Codices certa hora singulis diebus petantur : extra horam qui

fol. 6 a.
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salre niet ontfaen. Cleedere ende scoen, alse den ghenen
noot sijn diere breke hebben, die en selen hen die
ghene niet verlinghen te ghevene onder der welker hoede
die dinghe sijn die gheeyscht werden.
(3. hi en selt ochte en gheene stride hebben, ochte
ghi seltse haestelike inden, op dat die toren niet en
wasse in den haet ende make enen balke vanden halme,
ende die siele make manslechtich, want aldus leesdi :
« die sinen brueder haet, hi es manslechtich » (r).
Soe wie dat yemene quetst met versprekene, ochte
met vloeke, ochte met verwite eenegher sunders, hi sal
ghedinken te ghenesene dat hi ghedaen heeft met ghenoechdoene, soe hi haesteleecst mach. Ende die ghene
die ghequetst es, hi sal ghedinken te verghevene sander
sceldinghe. Ende Best dat si hen onderlinghe quetsen,
soe selense onderlinghe haer scoude ontbinden om u
bedinghe, die ghi alsoe vele heyleghere hebben selt, alse

(1) yoh. 3,

15.

Vestimenta vero et calciamenta
petierit, non accipiat.
quando fuerint indigentibus necessaria (I) : dare non differant sub quorum custodia sunt que poscuntur. . Lites
aut nullas habeatis,, aut quam celerrime finiatis : ne ira
crescat in odium, et trabem faciat de festuca : et animam
faciat homicidam. Sic enim legitis. Qui odit fratrem suum :
homicida est. Quicunque convitio vel maledicto vel etiam
criminis objectu (2), aliquem lesit meminerit satisfactione quantocyus curare quod fecit : et ille qui lesus est, sine disceptatione dimittere. , Si autem invicem se leserint, invicem sibi
debita relaxare debebunt, propter orationes vestras : quas
utique quanto crebriores habetis, tanto sanctiores (3) habere

(t) Druk necessatia.
(2) Druk abjectu; ed. 164 2 terecht objectu
(3) Druk saniores; ed. 1642 terecht sanctiores.
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ghise dickere hebt. Die ghene es betere (al wert hi
,dicke ghetempteert van toorne), die hem haest te impeTzeerne dat hem die ghene vergheve dien hi bekint
.dat _ hi onrecht ghedaen heeft, dan die spadere toornich wert ende spadere gheneicht Wert ghenade teyschene.
Maer die nemmermeer ghenade eyschen en wilt, ochte
.Lite 'herden niet en eyscht, die es sonder sake inden
,cloester, al en wert hi oec daer ute niet ghee orpen.
Voert soe spaert u van herden vvaerden. Ende eest
dat ghi die ute uwen monde sent, soe en sal u niet
verdrieten ute dien monde voort te brenghene medi.
.tine, daer die wonden ute ghemaect sijn. Maer alse
u die noot der disciplinen dwinct herde waerde te seg,.ghene, omme die seden te bedwinghene, al eest oec
-,dat ghi ghevoelt dat ghi over de mate ghegaen sijt,
,dan en wert van u niet gheeyscht dat ghi ghenade
eyscht van uwen subjecten, op dat die autoriteit des
regiments niet ghebroken en werde ane die ghene die
onderworpen moeten sijn, alse oetmoedicheit alte seere
ghehouden wert. Maer nochtan es ghenade te eyschene

debetis. Melior est autem, qui quamvis ira sepe tentatur,
- tamers impetrare festinat ut sibi dimittat, cui se fecisse agnoscit
injuriam quam qui tardius irascitur, et ad petendam veniam,
tardius inclinatur. Qui autem nunquam vult petere veniam,
,aut non ex animo petit : sine causa est in monasterio,
etiam si inde non proijciatur (i). Proinde vobis a verbis
aurioribus partite. Que si emissa fuerint ex ore vestro : non
pigeat ex ipso ore proferre medicamenta, unde facta sunt
vulnera. Quando autem necessitas discipline, moribus
coercendis, dicere vos verba Jura conpellit, si etiam ipsi
modum vos excessisse sentitis, non a vobis exigitur, ut a
vobis subditis veniam postuletis : ne apud eos quos oportet
esse subj ectos, dum nimium servatur humilitas, regendi
,frangatur autoritas. Sed tamen petenda est d enia ab omnium
(i) In den druk prOijCtinttir ; de
4e hand doorgeschrapt.

overtollige n is later met

fol. 6 b.

blz. 7.
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fol. 7 a.

van den hecre, die bekint met hoe grootere goetwillicheit:
ghise mint, die ghi lichte meer dan te -rechte berespt.
ender u en sal niet sijn vleeschelike minne, maer
gheestelike. Den proofst salmen ghehoersam sijn alse
den varier, maer vele meer den , priester die uwere alresorghe dreght.
Op dat alle dese ghebode ghehouden werden, endesae wat men ghehouden wert dat men dat niet roekeloesleec over en late liden, maer dat ment rueke te
corrigeerne ende te beterenne, dat sal sunderlinghe den
proofst toehoeren dat hi dat den 'priester segghe, wies
,autoriteit meerre es onder u, dat boven sine mate
ochte boven sine crachte gheet,
.Ii di boven u es, en sal hem selven niet salech
achten ' vander dominerender macht, maer vander die-,
nender caritaten. 'U prelaet sal yore u sijn in eeren,
ende yore Gode sal hi in vreesen onderworpen sijn uwen
voeten.- Hi 'sal hem selven gheven een exempe] goedet
werke tote hem alien. Hi sal die onrastelike berespen,,
H

domino : qui novit etiam eos quos plus justo forte corripitis,
quanta benevolentia ( I) diligatis. Non autem carnalis :
sed spiritualis inter vos debet esse dilectio. Prepo sito
tanquam patri obediatur : multomagis presbytero, qui omnium
vestrum curam gerit. Ut ergo cuncta ista serventur, et
si quid servatum minus fuerit, non negligenter pretereaturi
sed 'ut' emendandum corrigendumque curetur, ad prepositurn precipue pertinebit : ut ad presbyterum, cujus est aped
vos major autoritas referat, quod modum vel vires ejus
excedit. Ipse vero qui vobis preest : non se existimet
potestate dominante, sed charitate serviente felicem. Honore
coram vobis prelatus sit vobis : timore coram deo substratus sit pedibus vestris. Circa omnes seipsum bonorum operum preheat exemplum. Corripiat inquietos, consoletur pusil-

(1) In den druk benevolen, juist aan het einde van den regel;,
met de hand is er later tia naast geschreven.
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die cleinmoedeghe troesten, die sieke ontfaen ende tote
hem alien ghedoechsam sijn. Hi sal gherne discipline
hebben, ende hi sake gheven ontsachleec. Ende al eest
beide noet, nochtan sal hi meer begheren ghemint to
sine van u dan ontsien, peisende altoes dat hi Gode
redene gheven sal yore u. Hieromme seldi meer ghehoersam sijnde niet allene uws ontfaermen, , maer oec
sijns die onder u in alsoe vele groetere perikel wandelt,
alse hi in eenen hoegheren staete wandelt.
Onse heere gheve dat ghi alle dese dinghe houden
moet, alse minneren der gheestelikere scoenheit, ende
vvelriekende metten goeden coke Cristi, vander goeder
conversacien niet alse knechte onder de wet gheset, maer
alse vrie sonen onder die gracie.
Ende op dat ghi u in desen buecskenne alse in
eenen spieghel besien moght, ende op dat ghijs overmids verghetelheit niet en verroekeloest, soe salment u
eens ,in die weke lesen. Ende daer ghi vent die ghene
die die dinghen doen die bier ghescreven sijn, soe danct
Gode, den melden ghevere alles goets. Ende daer hem

lanimes, suscipiat infirmos, patiens sit_ ad omnes. Disciplinam
likens habeat : metuendus imponat. Et quamvis utrunque
sit necessarium : tamen plus a vobis amari appetat quam
timeri ; semper cogitans, deo se pro vobis redditurum esse
rationem. Unde vos magis obediendo, non solum vestri sed
etiam ipsius miseremini : qui -inter vos quanto in loco superiore, tanto in periculo majore versatur. Donet dominus ut
observetis haec omnia (I), tanquam spiritualis pulchritudinis
amatores, et bono Christi odore, de bona conversatione fragrantes : non. sicut servi sub rege, sed sicut liberi sub gratia
constituti. Ut autem in hoc libello, tanquam in speculo
possitis inspicere ne per oblivionem aliquid negligatis,
semel in septimana vobis legatur. Et ubi vos inveneritis ea
quae scrilipta suet facientes agite gratias domino bonorum
omnium largitori. Ubi autem sibi quicunque vestrum videt
(i) Druk omina.

blz. 8..
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eenich van u alien siet iet ghebreken, hi hebbe rouwe
van dien dat leden es, ende hoede hem van dien dat
toe to comene es, ende bidde dat hem sine scout vergheven werde ende dat hi niet gheleidt en werde in
becoringhen. Amen. Deo gracias.
Bidt yore mi omme Gode onsen heere.

Hier es ute sente Augustijns regule in dietsche.
Des hebbe God sunderlinghen lof ende Maria. Amen.

aliquid deesse : doleat de preterite, caveat de futuro : orans
ut et debitum dimittatur, et in tentationem non inducatur.
Finis regule beati Augustini episcopi.
WILLEM DE VREESE.

gungwatutzr
DE STERREN.
Cceli ennarrant gloriam Da.

INDS eenigen tijd reeds is de zon aan de gouden
Oosterkimme verdwenen, de duisternis , begint allengs
kens en hemel en aarde met hare zwarte floersen te
omhullen, de vogel zit rustig te droomen op zijn
nestje, - de landman vernieuwt zijne uitgeputte krachten
't wordt nacht.
Een vurig puntje doorboort eensklaps het donkere uitspansel; het flikkert en beeft, maar eensklaps schiet het eeien
schitterenden lichtstraal in de ruimte; en dan, als om in
het diepe van den grondeloozen hemel nieuwe krachten te
gaan puttee, verdwijnt het weer voor een oogenblik uit
ons oog.
Eenzaam flonkerlicht, gij die ons zoo liefelijk, zoo
minzaam, zoo zoet het oog weet te bekoren, o zeg het
mil : zijt gij het Alziendc Ooh van God dat ons hier
omlaag van uit de hooge hemelsfeeren gadeslaat, of zijt gij
slechts het onuitdoofbaar licht dat sinds alle eeuwigheden
waakt voor zijn troo p als het licht eener Godslamp ?
Zijt gij een edelgesteente, de kroon Bens Seraphiens of
eene perel in 't dartelen een engeltje ontvallen ?
Zijt gij eene bloem uit het donkere kleed der nachten
of de laatste sprankel van den pas uitgedoofden hemelgloed?
Maar neen! een tweede, een derde, een honderdste,'
een duizendste puntje is verschenen, de gansche hemel
blaakt welhaast hij schittert en glinstert onder hun wemelend
licht.
0 neon! Die lichtjes des hemels, zoo klein voor ons
oog, wat zijn het anders dan reusachtige hemellichamen
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grooter en- schooner nog dan de weldadige planeet die de
bloezems onzer garde verkwikt.
Groote God, Schepper der peillooze kringen, waar die
ontelbare hemellichamen in rondzweven, wat zijn ze schoon,
wat zijn ze groat, vat zijn ze heerlijk al uwe werken!
Hier zic ik sterren die gansch alleen in de hemelgewelven ronddwalen; daar zijn ze zoo talrijk als de bloemen
eener weide, zoo talrijk als de graanhalmen op een gouden
korenveld. Hier vormt de Melkweg eene reusachtige baan
door het sterrenleger heen ; boven ons hoofd staat de
Noordster te blinken met duizenden en duizenden sterren
random haar, als de hovelingen rond den troon van eenen
machtigen vorst ; statig en vol praal rijdt ons de Hellewagen voorbij, rechts staan de Drie Koningen, links de
Maagd, terwij1 Leeuw en Draak ootmoedig voor haar het
hoofd buigen. De Avondster lacht ons minzaarn toe, Venus
bekoort ons door haren rooden vuurgloed, Orions oog
gloeit als eene vurige bake, in een woord, alle wedijveren
om ons hunnen glans en schoonheid te toonen.
0 God ! als het statiekleed des hemels reeds zoo
schoon is, hoe schoon moet de hemel zelf dan niet zijn !
Schitterende sterren, wat al eeuwen zijn er verloopen
rinds de hand van den Schepper u alle in de ruimte
slingerde, en ieder uwer in 't bijzonder loop en wendingen
voorschreef!
Gij hebt den eersten nacht verlicht van den Koning der
Schepping, terwijl gij zijne verrukte borst den Allerhoogsten
een zegelied deed aanheffen ; in de sombere en duistere
nachten van den zondvloed hebt gij u met dikke en zwarte
wolken overtogen,- als huiverdet gij de verwoêsting te aanschouwen; aan de Wijzen uit het Oosten hebt gij den weg
getoond tot uwen Schepper, die als hulploos wicht in Betlehems kribbe lag: Brie en dertig jaar later hebt gij u met
eene bloedroode tint overtogen als schaamdet gij u over
de menschen die hunnen Schepper en Verlosser aan een
-schandelijk kruishout hadden vastgeklonken.
De Ouden aanzagen u als goden en droegen u wierook
op, gij blinkt op de borst der helden, de ' herder verbeidt
uwe komst om zijne kudde tot den schaapstal te leiden, gij
matigt de duisternis der nachten, gij zijt de eenzame getuigen
van het waken der kluizenaars, gij zingt in reusachtige koren
den lof des Scheppers met de monniken in de nachtelijke
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-wren, de landbouwer vraagt u de voorteekens van het goede
-weder, de zeernan mint u vurig en de dichter vindt in uwe
,onuitputtelijke schoonheden een uitgestrekt perk om er met
zijne verbeelding in rond te dwalen.
o Neen, neen, glinsterende sterren, de Godheid heeft
U niet alleen aan den hemeltrans gestrooid om ons het oog
-te verrukken : uwe grootheid zingt ons Gods grootheid;
uwe schoonheid de schoonheid des Scheppers ; uw luister
de luister des hemels ; gij geeft ons vleugelen om op te
stijgen naar den Eeuwige, gij dwingt ons in te stemmen met
het loflied der Schepping : « Groote God, wat zijn uwe
iverken won.derbaar. »
Hal.

FR. A. V. H.

EZEZEMIZZIE
VADERLANDSCH LIED.

(CH. ROGIER's Nouvelle Brabanconne

nagevolgd4

eeuwen druk, in slaafsche banden,
Verrijst de Belg, op blijder dag,
Herwinnend met zijn kloeke handen
Zijn naam, zijn rechten en zijn viag.
Hij griffelt, fier om de oude glorie,
Op 't landsblazoen, met glans ornzet,
De schoone leus van zijn victorie :
De Vorst, de Vrijheid en de Wet!

A

Stap voort, o Be1g! met vaste schreden,
Steeds door Vooruitgang voorgelicht.
God leent het oor aan refine beden,
Ontboezemd in 't besef van plicht.
Aan 't werk ! Onze arbeid schenkt den velden
Een schat van vruchten zonder smet;
En roemvol zal de Kunst vermelden
Den Vorst, de Vrijheid en de Wet.
De Broers, verwijderd van ons standers,
Weer plaats gejond in onze rij;
Bataaf en Belg, all' Nederlanders,
Vereend in vriendschaps-harmonij!
ja, sluiten wij, tot 't eind der jaren,
Den band, die veete en haat verplet ;
Ons blijve een zelfde kreet vergaren :
De Vorst, de Vrijheid en de Wet.
teergeliefde Moeder,
Wij Bien U hert en handen aan;
Elk van uw zoons is U een hoeder;
Wij zweren 't Gij zult niet vergaan!
fa, leven zult Gij, groot en machtig,
In de eendracht, die van onheil redt,
Voor eeuwig uwe leus gedachtig :
De Vorst, de Vrijheid en de Wet!
186o.
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moge den lezers van het Be/fort aangenaam en
nuttig vallen met dit gulden verzenbuekje kennis
te maken.
Lief en troostelijk zal het hun zijn, te zien en te gevoelen
hoe godvruchtig Weber's zuivcre ziele was; en het zou in
niet geringe mate hunne bewondering doen stijgen voor
de kunst van den dichter, mochten zij dezen bloemkrans
genieten, zooals hij, in al zijne natuurlijke schoonheid, voor
de voeten van Maria wierd nedergelegd.
0 Het grondgedacht dezer Marienblumen ligt in het
Ave Maria, den groet des Engels,- die met het gebed des
Heeren, den Vaderons, over de heele katholieke wereld verspreid is. Zinrijker en dieper gevoeld is wel nooit het schoone
gebed tot de H. Maagd, tot de Moeder Gods, verklaard
geworden en in zijne hooge bediedenis voorgesteld.
Millioenen lippen lezen dagelijks, en alle uren van den
dag, het kleine en zoo doodeenvoudige gebed Wees gegroet
Maria; maar, zelfs als zij het aandachtig bidden, zijn er
velen onder, die toch niet naar de voile weerde vermoeden, wat er al in deze weinige woorden besloten ligt.
Dezen diepgrondigen en veel omvattenden inhoud onthullen de Marialiederen van Weber op eene zoo verrassende en tevens zoo stichtende wijze, dat wij verwonderd
staan over den rijkdom der gedachten en overwegingen er
mede saamgevlochten, en dat wij ons met verdubbelde godsvrucht bezield gevoelen.
De samenstel van dezen liederenkrans waar, om zoo
te zeggen, het eene gedicht uit het andere geboren wordt, —
is een alleszins eenvoudige : het is de vrome kluizenaar, die
in de stille woudkapel het Ave luidt en aan dezen oproep
ET
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tot gebed zijne verscheidene overwegingen vast maakt —.
eene soort van rozenkrans-oefening, tot dewelke hij den
toevallig voorbijtrekkenden pelgrim uitnoodigt.
Hij begint met het eerste luiden in den vroegen morgen,
,en eindigt met het laatste, bij 't vallen Van den avond, als
de zinkende zonne de laatste boomtoppen en de verre bergen
verguldt, om voor de andere wereldhelft als morgenrood
te dagen.
Gedurende den langen, schoonen zomerdag, zint en
, deakt hij na over God, natuur en wereld, over 's menschen
lot en zijne hoogere bestemming, over tijd en_ eeuwigheid;
en wijst immer, meer of min rechtstreeks, terug op zijn
.gebed, waar hij naar plicht aan te herinneren heeft.
Hooge ernst doorvaart alle deze gedichten, maar in vela
ook trilt er een gemoedige natuurklank, terwijl andere ons
, de lijdensgeschiedenis des Zaligmakers indachtig maken en
mede het ijselijk herteleed der Mater dolorosa.
Hoop op een beter hierna, met Geloof aan de eeuwige Liefde geven den grondtoon in alle deze gedichten;
en immer slaat de H. Maagd als middelaies tusschen den
mensch en God. Dat is het betrouwen, dat den kluizenaar
sterkt en verheft. en dat hem alzoo de heele wereld door haar,
de Moeder des Verlossers, in een liever licht toeschijnen doet.
Dat gedacht doorgloeit en vervoert zijnen geest, en leent
aan zijne woorden eene verhevene dichterlijke vlucht, zooals wij
er haast geene hoogere bij onze grootste dichters aantreffen.
Met het midden van den dag — als alles binnen zijn zwijgend woud in zonneglans lacht en bloeit, - van den machtigen eik- met het Lievevrouwebeeld daaraan, tot het kleinste
mosgroentje aan den kalen rotswand, — dan verschijnt den
kluizenaar, of ware 't in een visioen, de gevierde Vrouwe,
als Meikoningin, die minzaam alter hulde ontvangt en
zegen deelend dan weder naar boven zweeft .... daar ook
bereikt het gedicht zijn toppunt, en eindelijk zingt het zacht
en -melodisch uit in eenen amen, maar eenen amen, die
van het klokje der kleine woudkapel eerst in den omtrek
door wouden en velden, en van daar verder over bergen
en dalen, en immer verder" over het gansche aardrijk vaart,
en dan zelfs ten hemel opschiet, om ook aan de verst
voortrukkende sterren in het heelal den heiligen groet des
Engels te brengen.
De Mariavereering, vast het schoonste en gevoelvol-
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,ste en tevens het dichterlijkste deel van den katholieken
eeredienst, heeft in deze Marienblumen eene zoo innige en
tevens eene zoo verhevene uitdrukking gevonden, dat wij
Duitschers met voile recht op* dit gedicht trotsch mogen
zijn. »
Zoo schreef Adolf Ebeling, en Weber zelf liet dit
-Schrijven drukken in de Uitgaaf der Marienblumen van 1892.
Ziehier het laatste lied der Marienblumen in de oorBpronkelijke maat vertaald :

Avondklok.
De kluisnaar heeft zijn taak volbracht,
Zijn klokje luidt nu : Goeden nacht ;
Ave Maria, amen!,

En, daar hij voortbidt, daar hij tint,
Zoo suizelt het in d'avondwind :
Ave Maria, amen

Het suizelt door den bosch, die zwijgt,
En, ver het veld in, 't antwoord stijgt :
Ave Maria, amen!

Het zingt en klinkt van dal tot dal,
Van dorp tot dorp, in staag geschal :
Ave Maria, amen !

En over stad en stroomen voort,
Van torentje en van domspits, hoort :
Ave Maria, 'amen !

En, met de zon die westwaarts zinkt,
Door land en zee het lied weerklinkt :
Ave Maria, amen!

Het volgt heur op, van oord tot oord,
Naar 't avondland en immer voort :
Ave Maria, amen!

Het luidt alom, het aardrijk rond,
En te aller tijd, en te aller stond :
Ave Maria, amen!
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Het luidt zoo wijd de wereld wendt,
En 't schiet omhoog ter hemeltent :
Ave Maria, amen!

De ster, die vaart een ster voorbij,
Zij roept heur op heur bane blij :
Ave Maria, amen !

En in der sferen lofgezang
Weerschalt de groet met hellen klank :
Ave Maria, amen!

Al de Englen, om en naast Gods troon,
Zij zingen bij der harpen toon :
Ave Maria, amen!

En heel der zaalgen blanke stoet
Buigt neder en zingt mee den groet :
Ave Maria, amen!
Zoo klinkt het ruimte en tijd doorheen,

En klinkt het in alle eeuwigheen :
Ave Maria, amen! —

De kluisnaar heeft zijn taak volbracht,
Zijn klokje luidt nu : Goeden nacht,
Ave Maria,

amen !

EUG. DE LEPELEER,

KINEIMIZI1
UIT DE PATHOLOGIE DER TAAL.

GALLICISMEN.'

Afhouding.
« Ook is de aandacht geroepen op de noodzakelijkheid der
regelmatige afhoudingen ten voordeele der kas van weduwen en
weezen. » Toekomst, '94, 1, 21.
Een Vlaming zal moeilijk een bladzijde schrijven zonder dat
eenig gallicisme uit zijn pen vloeit. In den aangehaalden zin zijn
r maar drie.
1 0 Ook is de aandacht geroepen op de noodzakelijkheid der
regelmatige afhoudingen = l'attention est appelee. In 't Fransch
.is etre het hulpwerkwoord van den lijdenden vorm; in 't Nederlandsch evenwel wordt hier het hulpwerkw. worden gebezigd.
2° De aandacht roepen op iets.
In 't Fr. zegt men appeler l'attention sur qutlque chose; in
onze taal vestigt men iemands aandacht op iets. Minder gebruikelijk is iemands aandacht bzj of , op iets bepalen.
3° Afhoudingen = retenues.
Hetgeen op een jaarwedde afgetrokken wordt voor pensioen
enz. beet in 't Nedl. korting.
2. Oordeelen.
« Tevens wordt het nuttig geoordeeld in elke conferentie eene
teekenles te doen geven. » id.
En méme temps it est juge utile de...
Wanneer een oordeel aldus door een beknopten voorwerpszin met een pra ,:dicatieve bepaling uitgedrukt wordt zal een Zuidnederlander steeds het werkw. oordeelen = juger gebruiken, waar
de Noordnederlander achten bezigt
lets goed, nuttig, raadzaam
achten. Vgl. Wdb.
v. II, 1, c).
3. Beloopen tot.
« Het inschrijvingsrecht beloopt tot 20 frank voor elk of te
leggen examen. » id.
Le droit d'inscription s'eleve a 20 fr.
In 't Nederl. is beloopen een bedr. werkw. dat gebezigd wordt
met een lijdend voorwerp, dus zonder voorzetsel : de rekening
beloopt loo fr.
4. De aandacht trekken.
« De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft (25n Januari 114
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de aandacht der gemeentebLsturen getrokken op enkele misbruiken... » id. blz. 22.
Le gouverneur a attire l'attention des administrations corn.munales sur...
In 't Nederl. kan iets op rich, elf wel de aandacht trekken
doch n6oit trekt men iemands aandacht op iets.

5. Orde van gedachten.
« In dezelfde orde van gedachten, zou het beroepsonderwijs
geplaatst worden onder het gedurig (sic) toezicht en het bestuur
van werklieden en patroons. » id. 23.
Dans le même ordre d'idees. De uitdrukking orde van gedachten is in het Nederl. volstrekt onbekend. Deze taal spreekt wel
van den gedachtenkring, gedachtengang, gedachtenloop, maar
niet in dezelfde opvatting als ordre d'idees. Een adaequaat equivalent er van zal niet bestaan. Dat is ook niet noodig. Vervang
in den aangehaalden zin de gewraakte uitdrukking door ook,
eveneens en het gallicisme wordt vermeden.
Het Nederl. zou sous la surveillance permanente niet vertalen door : onder het gedurig toezicht, maar door : onder het
bestendig toezicht. Gedurig, in den zin van : zonder ophouden
of tusschenpoozen voortdurende, is all een in enkele bepaalde
opvattingen gebruikelijk. Vgl. Wdb. i. v. 3) a). De thans gewone
opvatting is : « Een door korte tusschenpoozen afgebroken voortduur hebbende ; met kot te tusschenpoozen voortdurende, telkensherhaald. Veelal met het bijdenkbeeld, dat de veelvuldige herhaling als iets onaangenaams beschouwd wordt. » Vgl. Wdb. i. v. 3) b).

6. School Heremans.
Op dezelfde blz. 23, komt nog een art. vcor met bovenstaanden titel, waarin gezegd wordt : u Te Gent werd dezer dagen
eene der oudste stadsscholen, de Prinsenhofschool, naar een nieuW
lokaal... overgebracht. Aan de vernieuwde school zal de naarn
worden gegeven van School Heremans... »
In 't Fransch zou men zeggen Ecole Heremans, zooals men
zegt Ecole Callier, Ecole Frcebel ; in 't Nederl. nooit School Heremans maar Heremansschool evenals Frcebelschool. Wie zou er aaa
denken te zeggen : Straat Van Maerlant, Kade Nassau, Park Vondel ? Niemand. In samenstellingen mat immers het bepalende v66rhet bepaalde deel. Te Paramaribo bestaat eene Willernschool, eene
Emmaschool en laatst werd daar eene Wilhelminaschool opgericht,

4
VASTHEID VAN ONZE TAALKENNIS.,
Onlangs I ecenscerde J. M. Brar s in de Nederlandsche - Dicht,
en Kunsthalle, het werk Bij once Noorderbroeders van A. Gittee.
Met het daarin over het boek uitgesproken oordeel laat, ik me
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niet in, Ik neem me alleen voor een oogenblik std te staan bij,
het oordeel van Mans over de taal van Gittee. Hij maakt op die
taal een reeks aanmeriingen, die deels gegrond zijn, deels alleen
op subjectief oordeel steunen. Enkele zijn bepaald ongegrond; op
deze enkele wil ik de aandacht van den lezer vestigen, niet om
Brans de les te leren nadat hij zelf Gittee heeft doorgehaald. In
dit twistje wil ik mij niet mengen. Brans en Gittee zijn me even
'lief. Maar de aanmetkingen van den eerste geven me eens te meer
gelegenheid om te' doen opmerken hoe onvast onze taalkennis nog
is. Immers, wanneer iemand een aanmetking maakt op hetgeen.
hij voor een foot aanziet, dan moet die aanmetking wel steunen
op vaste kennis, op herhaalde opmerking. Juist dat scherpe opmerken hebben we nog niet geleerd. Ziehier enkele bewijzcn :
« Een paar regels lager struikel ik over deze zinsnede :
..... « Want het is de vraag, of inrichtingen van hooger anderwijs.... » De vraag mag indeidaad gesteld worden of zulke uitdrukkingen in Nederland burgerrecht erlangden. » — Aldus Brans,
N. D-e. K., '94-'95, 1, 5o. Dus twijfelt de recensent of : het is de
vraag in 't Nederlandsch burgerrecht bezit. Ik, die, onmiddellijk
na deze recensie te hebben gelezen, enkele Nederlandsche tijdschriften ter hand nam als de Wetenschappelijke Bladen, den
,Tijdspiegel, Elsevier's geillustreerd Maandschrzft enz. en daarin
Diet twee, driemaal, maar tien, twaalf keer bewuste uitdrukking
las, zei bij mezelven : « Wat is ons opmerkingsvermogen toch
weinig scherp, als iemand 11,k Brans, een kunstenaar met het
woord, die toch al veel goed Nederlandsch zal gelezen hebben,
en stellig honderd keer de ,betrokken uitdrukking, nog twijfelt of
ze wel degelijk is ! » Dat Brans deze uitdrukking wel in 't Nederlandsch ontmoet heeft, bewijs ik hem hier. Hij, de M,ultatulivereerder, heeft toch wel Vorstenschool gelezen en daarin de plaats,
waar - Koningin Louise spreekt over Vorstenroeping. Louise zegt
daar o. a. :

En blifft het niet de vraag altoos, of 01IS
De scherpe prikkel van den honger, en
Het kankrend wee van dagelijkschen angst
Voor 't ond-erhoud van mot gen, zoo gedwee
Zou laten, als dat ruwe N/ olk zich wont?

Het is de vraag, het mag, kan de vraag Tijn, het bliift de
vraag zijn ultdrukkingen, die ongemeen dikwij1S voorkomen.

Aangelien.
« Ik heb ze (de keuken) altijd s als eenvoudig aangeTien ,(of
beter, aaniien heer G.) » id.
Brans keurt het verl dlw. aangeTzen of en aanTien goed. Een
verl. dlw. aanTien zal hij bij een Noordnederlandsch schrijver van
dezen tijd noort aantreffen. Hij leze het artikel aanTien in 't IVeibs.;
hij zal daar vinden, dat dit werkw. uitsluitend scheidbaar is. In
de Zuidnederl. volkstaal is het nog steeds onscheidbaar en wordt
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daarom sours door een schrijver, die niet beter weet, ook onscheid.
baar gebezigd.

Doorgestaan.
,

in plaats van
« Elders, blz. io8, vini ik « doorgestaan
doorstaa-n » id.
De zaak is, dat de beide vormen van het deelwoord gebruikt
worden en adjective wel meest doorgestaan. Immers, het werkw.
doorstaan in de beteekenis van lijden, ondergaan, wordt gebezigd
zoowel met den klemtoon op door als op stddn en is dus scheidbaar
en onscheidbaar, (Zie KRAMERS, i. v.) Uitdrukkingen als het doorgestane teed zal Brans bij Noordnederlandsche schrijvers meer
dan eens gelezen hebben. 't Is trouwens, adjective, zeker de welluidendste vorm .
Onder de Zuidnederlanders is Gittee zeker de eenige niet, die dit
vl. dlw. bezigt. Ziehier een voorbeeld uit het proza van Gustaaf Segers :
« Zelts wanneer de toon een tijd lang dezelfde blijft, ,spreekt
daar jets in van grievende smart; doch, als hij als een snijdende
gil voorbijvaart, is het u zoo naar om het halt, dat de herinnering van (aan) doorgestane ongelukken ocweerstaanbaar in u
opkomt. » Vlaamsche School, '94, 55, 2 e kol. b.

Oploopen.
« Wie de onkosten minst hoog wil zien oploopen.... « Zulke
zegswijzen maken me bepaald misselijk. » id.
Hier wordt Brans al te gauw misselijk. Oploopen, in deze
opvatting, wordt in Vlaanderen dagelijks gebruikt niet alleen —
en daai om keur ik het niet goed — maar het is algemeen Neder landsch. Brans sla KRAMERS, i. v. open; hij zal daar o. a. lezen :
de rekening loopt hoog op, wel de beteekenis, waarin dit werkw.
door Gill& gebezigd werd .
Bij deze aanmerkingen is Brans, met te veel vertrouwen, te
rade gegaan met subjectief gevoel. Dat mag taalpolitie niet; wel
moet ze steunen op de uitkomst van- opzettelijk onderToek.
Deze vergissingen van den recensent alsmede enkele fouten
door hem in die recensie begaan : een germanisme, verschillende
gallicismen, enkele spelfouten en nog andere bewijzen, dat het
met onze taalkennis niet in orde is. lk zeg met on'e taalkennis,
niet met die van Brans. Hier is geen spraak van personeele fou, ten, maar van fouten, die zich in 't Zuidnederlandsch hebben
vastgezet en een van zijn minder degelijke eigenschappen uitmaken.
Slotsom : we hebben alien veel te leeren. Willen we leeren,
dan zullen we, onder 't lezen van degelijk Nederlandsch, nauwgezetter aandacht moeten schenken aan den vorm, de inkleeding
der gedachte, scherper . taa/feiten moeten leeren opmerken. Aldus
zal waste taalkennis in de plaats treden van weifelend subjectief
gevoel, dat ons heel dikwijls misleidt.
H. MEFRT.
Luik.

AA**AtttAtn
DE DANS IN 'T FRE1BURGER DAL. (i)

lokken de hupplende tonen,
En klinken en zingen in vreugdigen schal...
Fluks komen knapen en meiden geloopen,
En stormen al juichend in 't lustige dal....

OKKELEND

't Is zwenken en zwaaien,
En trippelend draaien....
En wisselend vliegen
De paren
En wiegen
Als kabblende baren
Der dansende zee....
0 wee !

Daar zwijgt de fluit! —
Knielt neer!
-‹ De dans is uit!
« De priester met ons Heer! »
(< ons Heer?
« Is wijd en zijd,
« En overal altijd.
Maar straks is hier geen speelman meer....
« Ten dans! »...
En gansch
De hoop springt weer omhoog,
En heeft voor God noch oor, noch oog....

(I) In 1348, nabij Freiburg, voorgevallen.
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't Is vieren
En zwieren
In duislige schemeling,
In flikkrende wemeling;
't Is schallen
En mallen....
Bulderend, donderend,
Schetterend, schonderend,
Breekt een wotk
Uit 't hemels kolk....
Bliksemen glinsteren,
Sprankelen, splinsteren
Sissend,
Kissend,
Zoevend,
Snoevend,
Met knettrend geknal
In 't lustige dal ...
En lachend straalt de zonne neer
Uit Karen blauwen trans,
Doch nimmer vond men iemand weer
Die deelde in dezen dans.
Drogenbosch.

JOZEF TRUYTS,

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
Les Jesuites et les classiques chretiens, reponse au R. P.
Delaporte, par l'abbe L. GUILLAUME. Gent, A. Siffer, 1894. Prijs
fr. 2,5o.
Op het voetspoor van wijlen Mgr Gaume en van den eerw.
heer Gamier, wijdt de eerw. heer Guillaume, pastoor-deken te
Beauraing, zijne veelomvattende kennis en het beste zijner krachten
aan het verspreiden van de christene letterkunde in het onderwijs
der humaniora.
Hij strijdt met de pen en met het wcord, en geen congres,
waarop de hoogere belangen van het onderwijs besproken wonden, of hij staat er moedig op de bres om meer en meer aanhangers tot zijne overtuiging over te halen. Hij strijdt met den
ijver van eenen apostel, want hij ziet in d_t lauwheid en in de
weinig christene getemperdheid van velen _dezer eeuw, het noodzakelijk gevolg van het te heidensch en onverschillig karakter van
het classiek onderwijs in de colleges. Niet dat hij geheel de
heidensche letterkunde zou verbannen, neen, hij wil ze behouden
om hare innige letterkundige waarde, doch nevens haar moeten
de meer kruirnige schriften van de kerkvaders en de hooger
dichterlijke hymnussen der Kerk eene meer waardige en , belangrijke plaats bekleeden.
Gesteund op de encycliek van Pius IX van 2 Maart 1853 en
goedgekeurd en aangernoedigd door onze Bisschoppen en door
bijna al wie belting stellen in het onderwijs, gaat hij onverdroten
zijnen weg, en is nu zoo ver gekomen dat hij welh4ast handboeken ter beschikking onzer colleges zal kunnen stellen.
Doch ontmoet hij steun en waardeering, hij ontmoet ook
tegenstrevers. - Zoo heeft de geleerde Pater Delaporte S. J. in
Etudes, te Parijs, eene reeks artikelen geschreven tegen dezen
moedigen kamper en tegen zijne stelling.
Het , is juist de wederlegging van de gedachten van Pater
Delaporte, die het onderwerp nitmaakt van het werk dat wij hier
aanbevelen.
Dat het werk van den heer Guillaume eene gevoelige snaar
geraakt heeft en de geesten getroffen heeft, bewijst genoegzaam
het felt dat naar aanleiding ervan, vele bladen en periodieken de
zaak besproken hebben. De Univers van Parijs, namelijk, heeft
eene briefwisseling &over uitgelokt en zijne slotsom is . geheel en
gansch ten voordeele van onzen moedigen compatriot.
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Wie op de hoogie van dit gewichtig vraagpunt (der christene
classieken) wil zijn; zal dus met vrucht dit boek raadplegen, want,
boven den persoonlijken kant der polemiek, van beide_ zijden
misschien wat te hevig — wordt de kwestie van princiep er in
gansch haren omvang behandeld .
M.
Gent.
De Christene Volkspartij in Belgiè; door LEONCE Du CATILION.
Prijs fr 1,5o.
Veel, oneindig veel goeds steekt in het boek uitgegeven door
den vurigen opsteller van « Ons 'Vlaanderen », den onversaagden
en rusteloozen katholieken Vlaamschen kamper in Zuid-Vlaanderen ;
veel materiaal ligt er in bijeenverzameld en deze belangrijke studiie
is onontbeerlijk' voor alwie den hedendaagschen strijd wil kennen
i:, zijne gebeurtenissen en zijne betrachtingen.
Het is een volledig programma, misschiea te overladen, van
wat de katholieke democraten verwachten van de nieuwe richting
aan de wereld aangewezen door de evolutie in de maatschappelijke en staatkundige begrippen, en door de onsterfelijke encycliek
« Rerum novarum », die in de geschiedenis der staathuishoudkunde een keerpunt zal zijn, eene lichtbaak, eene voorlichtende
ster op nieuwe banen en wegen.
In twaalf hoofdstukken onderzoekt het werk de gewichtigste
vraagpunten tegenwoordig aan het dagorde, en met groote kennis
van zaken en toestanden tracht het hun eene oplossing te geven.
Men kan de vooruitgezette manier van zien betwisten, dock men
'moet hulde brengen aan -de schranderheid en_ verreziendheid van
den schrijver, alsmede aan zijnen opgewekten geestdrift, waarvan
hij het heilig vuur ook zijnen lezers weet mede te deelen.
Vlug en met brio geschreven, lijdt het boek wel ietwat aan
hetgeen men .c( het gebrek der hoedanigheid » noemt. Met min
overhaasting opgemaakt — de klip waartegen de gazetteer in zijne
koortsig- en gejaagdheid meer , dan Bens aanzeilt — zouden de
dagbladartikels, die de grond schijnen te zijn van het gewrocht,
beter omgewerkt zijn geweest en -aan het geheel meer innigen
samenhang gegeven hebben.
Wanneer de heer Du Catillon eene tweede uitgave zal drukken,
dat hij zijn onderwerp meer ineenkneede, alle herhalingen onbarmhartig wegsneeie, eenvoudig zij en b. v. den schijn niet hebbe
te pronken met belezenheid in , het aanhalen van geschiedkundige
feiten, die wel schoon en dichterlijk zijn op hun eigen, maar in,
geen rechtstreeksch verband staan met de verhandelde stof.
Waarom ook die bittere klachten tegen de bestaande instellingen ? Men moet ze beoordeelen met den geest en volgens den
tijd waarin zij tot stand gekomen zijn ; zij hebben vele diensten
bewezen, 'zij hebben onze partij gered wanneer bijna niemand
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"zich om iets bekommerde in de vadsigheid van vroeger, en beter
dan door karwatsslagen zullen zij zich, door de tijdsomstandigheden, geleidelijk eene meer moderne en democratische plooi
weten te geven.
Wijzen wij ook op meer zorg aan de taal te besteden, de
schrijver kent zijne taal, hanteert de pen met talent ' en vaardigheid,
zooals hij het ons bewezen heeft in menige keurige bijdragen,
bier in « Het Belfort », in « Dietsche Warande » en andere
tijdschriften verschenen. « Noblesse oblige » en de overhaasting
mag noolt zoo groot zijn clat men zich zinsneden late ontsnappen
als b. v. die op bladz, 68 : « Somtnige tegenstrevers betwijfelen
aan de mogelijkheid der toepassing. De proefnemingen van Geneve
en van Bruss\el, waar Dhonts stelsel toegepast werd, beantwoorden zegevierend op die opwerping. »
Kortom, nuttig en voortreffelijk boekje, waarvan wij de lezing
ten zeerste aanbevelen; stellig zal het leeren en prediken, goed
doen en nut stichten.
Gent.
M.
Quatre ans d'evolution, relation des principaux faits politiques
et sociaux accomplis en Belgique de 1890 a 1894, par LADISLAS
VAN HOOREBEKE, avocat pres la Cour d'appel 'de Gand, avec une
preface de M. GUILLAUME VERSPEYEN. - Schoon boekdeel in-8 0 van
boo bladz. Prijs fr. 6,o'; vrachtvrij tehuis besteld fr. 6,3o. Gent,
A. Slifer.
In het bovenaangevondigd werk heeft de schrifver de brieven
vereenigd, welke hij gedurende die vier laatste Laren aan het groot
orgaan van Parijs, l'Univers, heeft gezonden, 'over den politieken
en maatschappelijken toestand in ons land.
Deze brieven schetsen op boeiende en karakteristieke wijze
de vervormingen welke sedert vier jaren de politieke, ekonomische
en maatschappelijke instellingen van ons land hebben ondergaan,
met ,de feiten welke die vervormingen hebben vergezeld en gekenmerkt en de, personen die er eene overwegende rol in hebben
gespeeld.
Gee:t menschengeheugen is in staat zich nog al die feiten en
gebeurtenissen duidelijk te herinneren en deze volgens tijdorde
te rangschikken, zelfs dan wanneer men die alle van nabij heeft
gezien. De elkander opvolgende brieven van den heer van Hoorebeke komen het geheugen ter hulp, roepen die talrijke oude
kennissen weer in het leven' en stellen elk op zijnen tijd en zijne
plaats weer voor de oogen van den lezer.
Wij twijfelen niet of zij zelfs, die gedurende dit veelbewogea
vierjarig tijdvak in de politiek sverkzaam zijn geweest, zullen in
het boek des heeren van Hoorebeke meer dan eene verrassing
ontmoeten, namelijk de herinnering aan feiten, van belang nochtans,'
welke zij geheel vergeten hadden.
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Wat niet weinig tot de opheldering der feiten bijdraagt en
tevens aan_ den lezer een groot gemak verschaft is de ontledende
tafel, aan het werk gehecht, waarin een woord of een naam
voldoende is om een overzicht te leveren van eenen ganschen
strijd rond een denkbeeld of eene hervorming.
Die tafel is van het grciotste nut voor hen die in het boek
van den heer van Hoorebeke nog iets anders zoeken dan aangename lezing, te weten : een zeker en getrouw repertorium van
al het belangrijke dat, in die vier jaren tijds, hier te lande, op
politiek en maatschappelijk gebied is voorgevallen.
In de voorrede, waarmede de heer Verspeyen het werk van
den schrijver heeft vereerd, brengt hij hulde aan de stiptheid en
strenge historische waarheid van al de feiten in die, reeks briefwissellingen vermeld, alsook aan het talent van den schrijver die
aan de feiten en personen, welke hij heeft vermeld, beoordeeld en
doen optreden, de kleur en handeling heeft weten te geven wel-ke noodzakelijk zijn om de lezing leerrijk en tevens aantrekkelijk te maken.
Gent.
B.

Bereiding tot de Eerste Communie. Maandelijksche godvruchtige oefeningen voor eerste communiecanten , door G. DE
BEULE, pastoor van het Guislainsgesticht te Gent. Lief boekje van
76 bladz. in-18°, prijs fr. 0,25. Gent, A. Siffer.
De schrijver heeft voor doel dDor eene verafgelegen bereiding
in de herten der kinderen, die zich tot het groot werk der Eerste
Communie gereed maken, de gevoelens te verwekken die hen
jegens hunnen goddelijken Meester moeten bezielen
Hij begint met de aandacht der toeko nende eerste communiecanten te roepen op het groot werk dat zij een par later te
verrichten zullen hebben en vangt aan met de maand Maart,
ledere maand stelt hij een heilige voor, welken de kinderen
inzonderheid zullen te aanroepen hebben en na te volgen in het
oefenen eener bijzondere deugd. Hij geeft eenige levensbijzonderheden van dien beschermheilige, doet eenige opwekkingen en eindigt
met een gebed opzettelijk tot dit doel opgesteld.
Zoo spreekt het werkje in Maart van den H. Jozef, in April
van den H. Macharius, in Mei van de H. Maagd, in Juni van
den H. Aloysius, in Juli van den H. Vincentius-h-Paulo, in Augustus
van den H. Lodewijk, koning van Frankrijk, en zijne moeder
Btanta.- in - September wan- de Engelbewaarders, in October van
0. L. Vrouw van den H. Roozenkrans, in November van al de
Heiligen en de zielen in 't vagevuur, in Januari van den H. Franciscus van Sales en in Februari van den H. Amandus.
Het werkje, in hartelijken en kinderlijken toon geschreven, zal ,
gaarne gelezen worden door het kleine volkje waarvoor het beschikt
is; zelfs zal het boekje ook het gedacht bij bejaarden doen ontstaan dat de maandelijksche beoefening van zekere deugd naar het
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voorbeeld van eenen heiligen patroon veel vermag tot heiligmaking
, en volmaaktheid.
Om aan de priestess en ijverige leeken de gelegenheid te geven
bet werkje overal te verspreiden en mild uit te deelen, is de prijs
uiterst laag gesteld : slechts 25 certiernen voor een boekje van
i6 bladzijden
J.
Levensbericht van Professor Matthias De Vries, door
J. OBRIE. (Overdruk uit het « Jaarboek » der Kon. Vi. Academie.)

Gent, A. Suffer.
Zuiver, sierlijk en eenvoudig geschreven, zooals de heer Obrie
bet overigens altijd weet te doen, is dit vlugschrift waardig van
den grooten taalkundige, den varier der philologie, den bouwmeester van het kostelijk taalmonument, het « Woordenboek der
-Nederlandsche taal », dat op het plan, door den meester ontworpen, en deels met het onschatbaar en talrijk materiaal door
hem verzameld, door eene schaar van uitstekende geleerden voortsebouwd wordt.
De heer Obrie houdt het niet bij eene bloote levensbeschrijving,
-hij schetst den mensch en maakt tevens van zijn boek eene belang-rijke karakterstudie, waaruit wij De Vries leeren kennen niet
alleen als een man van wetenschap maar ook als een doorgoed
n edel mensch.
Hij wijst op de overgroote diensten door den Nede'landschen
geleerde aan de taal bewezen, tn op het deel dat hij genomen
heeft — in opzicht van redactie — aan het opmaken van het
« Nederlandsch Wetboek van strafrecht », dat dank aan zijne
ervaren hand een toonbeeld van taal en still mag genoemd worden.
De heer Obrie bespreekt insgelijks den afgestorvene als schrijver
en redenaar en volgt hem op de Nederlandsche taalcongressen,
waaraan hij lange jaren werkzaam medegearbeid heeft.
Het boekje sluit met de lange lijst werken door De Vries
,uitgegeven ; zij zijn omtrent 15o in getal, handelen over ver-scheiden onderwerpen en werden geschreven tusschen 1839 en 1891.
, De heer Obrie was de rechte man om De Vries in gul- en
.dankbaarheid te herdenken, immers hij verkeerde in intieme
betrekking met hem en hij koesterde voor den achtbaren grijsaard
niet alleen de bewondering, welke eenieder voor hem over had,
maar ook eene hartelijke en kinderlijke pieteit.
Gent.
M.
De Wees, kindertooneel door J. Jowl's, orgelist te Haaltert.
Prijs fr. 2,5o.
Lief en eenvoUdig tooneeltje ; de muziek zeer zangerig en zonder
moeilijkheid zal zonder last door de kinders app4eieerd worden.
Zelfs heeft de toon lichter te veel aan die gernakkelijkheid der
uitvoering geofferd, en had hij in plaats van gelijkstemmige kooren
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er geschreven voor verchillende stemmen, het effect ware grooter
geweest en de alleenzangen zouden beter uitgekomen zijn.
Een kind verlaat het hutteken dat vader en moeder zien sterven
heeft, het dwaalt in den nacht en yalt uitgeput van krachten opden dorpel van een groot gebouw. Een voorbijganger raadt het
meisje aan binnen te treden en zegt : « Daar is troost en hull).
nog meer, daar krijgt ge een moeder weer ». Eensklaps rijzen uit
het gebouw (het is een weezenhuis) kinderstemmen die het-Angelus
aanheffen.
Dit gedeelte van het stuk schijnt ons het beste uitgewerkt en
zal den meesten indruk tnaken op het ptibliek. De harmonij is-'
Kier zeer goed verzorgd en had de schrijver overal dezelfde
begeestering gehad, zijn werkje had hem nog meer eer en lof
verworven.
Het kind treedt binnen, de weesjes komen het te gemoet,
het verhaalt zijne ongelukken en alien te zamen in een breed en
machtig eindkoor bedanken zij de Goddelijke Voorzienigheid van in
de harten der rijken de christelijke liefde gegoten te hebben ornde ellende der armen te verzachten en te lenigen.
Gent.
G. V. d. G.
Association et Intervention, par FIRMIN VANDEN BOSCH, avocat
prês la Cour d'Appel de Gand. Gand, imprimerie « Het Volk ».
1894, 32 blz.
Hoe kan de werkersklas bijdragen tot de verbetering vary
haren toestand, door het invoeren der vereeniging ? — Op welke
wijze heeft de Staat tusschen te komen, om den geest van vereeniging te verspreiden in de werkersklas, en de vereeniging zelve
al hare vruchten te doen afwerpen ? — Ziedaar het vraagstuk
dat den Neer Firmin Vanden Bosch, thans substituut van den
prokureur des Konings te Kortrijk, aanleiding gaf tot een gloed- •
vol pleidooi ten voordeele van het toekennen der burgerlijke persoonlijkheid aan de werkliedensyndikaten, en van eene krachtige
Staatstusschenkomst, — beperk!ng der arbeidsuren, instelling van '
arbeidstoezicht, enz. — daar waar de rechten van de kleinen err
de zwakken gevaar loopen. Aantrekkelijke vorm, degelijke inhoud,
ziedaar het werkje, en dat wij het derhalve warm, aanbevelen hoeft
wel niet gezegd.
Namur-Dinant, notes et croquis, par S. COENRAETS et J.,
Lebegue et 0'. Prijs fr. 1,5o.
Dit lief boekje met zijne schoone kaart der Maasboorden, zijne
typen van werklieden en landbouwers, zijne schetsen van dorpen,
rotsen, puinen en valleien, is waarlijk de beschrijving van die'
schoone bergstreek, niet met de pen, maar met de teekenstifti,
Het is geen Baedeker met natuurbeschrijvingen, geschiedkundige
bijzonderheden en practische inlichtingen, doch voor den liefhebbef,
STUCKENS. Bruxelles,
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van het schilderachtige is het meer, want in lekrendige en tref,
fende teekentrekken toovert het voor het - oog dat bekoorlijk
oord dat — wel is waar op mindere schaal moet, onderdoen voor de boorden van den Rijn en de natuurschoonheden
van Zwitserland.
Koninklijke Vlaamsche Academie. — De heeren F. vander
Haeghen en Arnold, hebben eene belangrijke vOndst, welke 'zii
gedaan hebben, aan de Academie ter uitgave volorgelegd ; het is
eel) merkwaardig onbekend handschrift getiteld : Cornicke van
Braband, en in de 'eerste jaren der 15 e eeuw
door
een genaamden Hendrik van Merchtem, een tot nu
toe ongekenden
nu
dithter.
De beer F. van der Haeghen heeft aian de Academie een
ontweip medegedeeld van eene algemeene lijst der boeken, berustende in de openbare boekzalen van alle landen, cht wil zeggen
eene verzaineling der boekenlijsten van al de biblicitheeken in
Europa bestaande.
De volgende heeren der Academie zijn met het orde van
Leopold vereerd : Alberdingk Thijm, Broeckaert, Claeys, Coopman,
de Gheldere, Mathot.
In' de zating van' 22 Juni las de Dr A. De Yos een gedicht
aan de Academie voor getiteld De Moeder, de commission voor
het vaststellen der uitteschrijven prijskampen werd en benoemd en
verdere regelingen van inwenchg orde genomen.
Davidsfonds. Verleden maand had in de Gentsche afdeeling.
de jaarlijksche Vlaamsche prijskamp plaats tusschen de leerlingen
der vrije scholen, lager en middelbaar onderwij& — Den 15 Juli
hield Zele wederom feest, zang, tooneel en eene NrOordracht van
den eerw. heer F. Cap over de volksliederen. — Boom gaf ook
een concert voor zijne leden.
Daar een deel der boeken in Juni aan de inschrijvars te sturen,
vernield is geweest door den brand uitgeborsten, in de drukkeriil
Buurbaum te Antwerpen, moet de zending uitgesteLi worden tot in
October, dan zal ook Nieuw Klaverken door Hilda Rain uitgezonden
worden,
Volksliqderen. Onlangs werd in- de Kon. Vl. Academie
gewezen op het nut van 't verzarnelen der oude volksliedtren.
Vele van deze zijn bewaard, andere rrnsschien verloren geraakt.
-Die op te zoeken en voor totaal verlies te'bewaren rs plicht.
Onlangs lazen wij in de gedichten van FRANS GREENWOOD, een
schilder en glassnijder, in 't begin der XVIII' eeuw te Rotterdam
gevestiggd, een gansch met onaardig stukje : There Pinxtervreugt,
waar in de wets eeniger oude, denkeltjk toen ook in Vlaanderen
bekende liedjes, gedrukt- zijn. Onder deze meOen , wij : Drie
gasten uit Brabaht, o Schoonste der 'Karsouweii, en de Maagi
dekens van Gent. — Wie duidt aan, waar deze stukken zouden
te vinden zijn
Allerlei. — De handschriften van Leonardo, da Vinci zullen

te Mila'an in druk verschijnen, Boo bladz. met 175o teekeningen.

— Dezer dagen werd onder vrienden, tg Brussel, de zestigske
veriaring gevierd van Emanuel Hiel. — *re in Bretame,
wordt een monument opgericht aan MadOtide, Sev ,igne. — De
Distel te Brussel bereidt tene eerbetoogirig,W4
jlen
Wi
den dichter,
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en taalgeleerde J. M. Dautzenberg. Te Antwerpen zal een
gedenkteeken opgericht worden aan Frans De Cort. — De keurTaad van den driejaarlijkschen prijskamp voor Fransche tooneelliteratuur in Belgie heeft besloten voor het nu verschenen
y ak geenen prijskamp toe te kennen. — Prof. Fruin, de beroemde
historicus heeft te Leiden, afscheid genomen van zijne leerlingen
en collegas. — Te Amsterdam heeft professor Quack ,zijn ambt
van hoogleeraar neergelegd om zich geheel te wijden aan de studie
.der nieuwe richting der staathuishoudkunde, waarvan zijn meesterlijk
-werk De Socialisten, personen en stelsels (tot hiertoe 5 deelen)
,de kern en de kruim geeft. — Haarlem gaat aan zijne grooten
-schilder Frans Hals een standbeeld oprichten. — De uitgever Mame
van Tours, heeft voor een millioen het recht gekocht het bewonderenswaardig werk van James Tissot, Leven van 0. H. f. C. te
,molten uitgeven. De strijd was tusschen Engeland en Frankrijk.
— Camera Obscura van Hildebrand, beleefde tot hiertoe uit.gaven, te zamen 85,000 exemplaren uitmakende, alle uitgegeven
bij Bohn te Haarlem. — Op voorstel van den Snellaertskring te
Gent, is een comiteit, bestaande uit katholieken en liberalen, onder
het vciorzitterschap van rechter Obrie, tot stand gebracht om een
,grafmonument te plaatsen op het graf van ,D r Snellaert, op het
Ierkhof van Sint-Amandsberg. — Leipzig gaat een monument
.oprichten aan den grooten toondichter Schumann ; te Elsene is
de nagedachtenis van Charles De Coster met een grafteeken ver•eerd, hij was de sclirijver van Uilenspiegel en Legendes flamandes,
een der baanbrekers der jonge nieuwe richting onzer Belgische
'Fransche schrijvers. — Het stadhuis van Leuven, dat pronkjuweel
van ogivalc bouwkunst, zal hersteld worden; het Gravenkasteel te
Gent, dit zeldzaam specimen van militaire bouwkunst uit de g e eeuw,
neemt een grootsch aanzicht aan sedert de buitenmuren met kanteelen en torens hersteld zijn. — Meer en meer wordt de i i Juli
als een nationaal feest van Vlaanderen gevierd, vlaggen staken utt
en vergaderingen werden gehouden te Brugge; Kortrijk, Heyst,
Gent, Dendermonde, Antwerpen, Aalst, Molenbeek, Veurne, WetteTen, Tienen, Watou enz. enz. Algemeener moet nog die merklvaardige gedenkdag gefeest worden, immers zonder de zege op
! Groeningheveld was er nooit spraak in de geschiedenis van een.
Belgie, zij is het belangrijkste keerpunt geweest in onze vaderilandsche historie.
t Leconte de Lisle, groote Frans:he dichter, om zoo te
tzeggen de vader der Parnassiens zooals Cop*, Niendes, SullyTrudlomme, de Heredia en zelfs Verlaine.
Hij schreef onder andere merkwaardige werken : Poerneg
:barbares, Poemes tragiques, Les Erynnies en eene vertaling van
Homerus. Hij bekleedde in de Fransche Academie den zetel van
Victor Hugo. Het was een mach-tig talent, alleenlijk wat plechtig
en koud ; zijn vorm is de volmaaktheid der _ keurigheid, zijne
tbeschrijvingen breed en bewonderenswaardig, ongelukkiglijk is zijn
_geest anti-godsdienstig, heidensch en doortrokken met eene soort
'van neo-Hellenismus. Gelukkig voor hem heeft hij op zijne laat-ste stonden de genade ontvangen van eene christene dood.
n. 5 van Dietsche sternmen, wijdde F. Jansen S. J. eene
merkwaardige studie aan dien Parnassien.
t De Casembroot, secretaris van het Koninklijk Conservatoriurn
van Brussel. Hij wend bekroond in eene der cantatenprijskampen
moor toondichtkunde gezegd prijs van Rome.
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t Hendrik-Baitel Peeters, beambte van het ministerie van
posterijen en schrijver van Karel Stolk en andere tooneelwerken.
Hij werd bekroond in eenen der driejaarlijksche prijskampen voor
tooneelletterkunde.
' t Victor Fournel, Fransch schrijver van groote verdienste,
= edel karakter en hooge katholieke overtuiging. Hij laat een twintigtal werken achter over geschiedenis en letterkunde en hij schreef
in Correspondant, Francais, Moniteur universel, Revue de Paris,
A mi de la Religion, Liberte, Ga'ette de France, enz., enz.
' t Professor Hyrtl, de groote Oostenrijksche ontleedkundige.
Zijne hoofdwerken zijn_ : Leerboek der ontleedkunde van den mensal,

Handboek voor topographische anatomies
t Henry Pichery, Brugsche kunstenaar, de beeldhouwer van
de standbeelden van Van Maerlant, Jan Van Eyck, Simon Stevin, enz.
t Lambert Van Ryswyck; 72 jaar oud. Een echt Antwerpsche
figuur verdwijnt door zijn afsterven : wie ziet nog voor zijn oog dien,
fang en kloek gebouwden man niet, met zijn karaktervol uiterlijk en
zijn voorkomen waaruit hartelijkheid, edelheid en jets artistieks spraken?
Wie herinnert zich den knappen spreker niet, die, overal waar
hij verscheen, met de welsprekendheid aan den Signor eigen, op
banken en tafels klom en zijn opgewekte woord liet klinken?
Lambert Van Ryswyck behoorde tot eene Antwerpsche familie,
vaarin de kunst als ingeboren is; hij was de broeder van den Door »
en van q den Jan » en bijgevolg de oom van den legenwoordigen
burgemeester der Scheldestad.
Hij was kunstenaar in zijn y ak en heeft menig kunstgewrocht
van drijfwerk in hoper, zilver en goud voortgebracht : zijn eerste
waarmede hij zijnen naam vestigde was de zilveren beker waarmede
men in 185o Hendrik Conscience vereerde.
Dichter was hij, redenaar, schrijver en hij liet bij onzen uitgever
vier dramas zonder vrouwenrolen verschijnen, (Kommandant Rollier,
Antwerpen belegerd, Loyken de schaliedekker, Gilbert Van Schoonbeke)
welke veel opgang op de planken maken. Genoegen en- geluk vond
hij in het aanmoedigen en voorthelpen van jonge talenten, ja velen
zijn hem op de kunstenaarsloopbaan hun welgelukken verschuldigd. Echte
christen was hij ook, voibloed meetingist en overtuigde Vlaming die
zijne beginselen niet alleen in het openbaar maar ook in zijnen huiselijken kring beleed.
Om zijne werkzaamheid en zijne verknochtheid, stelden de genegenheid, het vertrouwen en de achting welke zijne medeburgers hem toedroegen, aan het hoofd van den machtigen Meeting; hij zetelde in de
besturen van de Nijverheidsschool, van den katholieken kring, N an den
Nederduitschen Bond, van Voor Mal en Kunst welke hij helpen
stichten had, enz. enz. Hij was de voorzitter van de Antwerpsche
afdeeling van het Davidsfonds en lid van het algemeen bestuur; het is
daar dat wij hem inzonderheid leeren kennen en waardeeren hebben,
vol hartelijkheid voor de vrienden, vol toewijding en opoffering voor
de Vlaamsc he katholieke zaak.
De betreurde overledene was ridder van de Leopoldsorde.
Zijne begrafenis heeft dan 27 Juli plaats gehad, geheel Antwerpen
was er tegenwoordig, de heer Gouverneur en de volksvertegenwoordigers
aan het hoofd. Acht lijkredenen werden uitgesproken respectievelijk
door de volksvertegenwoordigers Coremans, Heuvelmans en Meus,
Dr Venesoen, Kennis, kunstschilder J. janssens, den eerweerden heer Stoops
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en D r Claeys, deze namens bet Hoofdbestuur van het Davidsfonds,
gene namens de plaatselijke afdeeling.
Ziehier de cede van den eeiw. heer D r H. Claeys :
« Een innig gevoel van achting en vriendschap heeft mij naar
bier geleid. 1k zou gekomen zijn met mijn stil gebed en mijn hulde-bewijs zonder woolden. Maar toen ik uit Gent ging vertrekken, werd
mij medegedeeld dat de Algemeene Voorzitter van bet Davidsfonds mij
verzocht, bier het Hoofdbestuur te vertegenwoordigen, en, bij dit uiterste
afscbeid en vaarwel, een woord te spreken, om ons van den plicht
van dankbaarheid te kwijten dien wij aan ons duurbaar afgestorven
rnedelid schuldig zijn; de beer Ondervoorzitter der Antweipsche afdeeling,
hoe welsprekend hij zijne taak hebbe vervuld, outlast het Hoofdbestuur
;lift van zijn eigenen plicht.
Lambert van Rijswijck biacht aan het Hoofdbestuur van het Davidsfonds den steun van zijn gevierden naam, symbool van volksgezinde
Vlaamschlievendheid, en dien hij in eeie gedragen en hoog gehouden
heeft ; van zijn heldeten geest, bekwaam niet alleen om de middelen van
ot3twikkeling en vooluitgang te beramen, maar bekwaam ook om tusschen
de opkomende jongelingschap de mannen van geest en toekomst te kennen en te onderscheiden ; van zijn edelmoedig hart, jegens het jeugdig
talent zoo mild in opbeurende aanmoedigingen; van zijne vaste wilsliracht, beproefd en gehard ' in den strijd; van zijn immer jeugdige
geestdrift voor het verdedigen onzer belangen en rechten, geestdrift die
bet betrouwen in de zege mededeelt; van zijn hartelijk, eigenaardicr
en opgewekt woord dat hij in elke feestvergadering ten beste gaft'i
van zijn krachtigen wetklust, die aan zijne medeleden het voorbeeld
van verdienstelijken letterkundigen arbeid nalaat; van zijne rechtzinnigheid en oprechtheid van overtuiging, die niet het leven in twee tegenstajdige deelen splitst, maar die in den kring van huiselijken liaard
naleeft wat zij in bet openbaar des yolks aanpredikt. _
Die man van groote verdienste ging nu uit ons midden heen,
de laatste van dit ductal broederen, dat zijn stralend licht van ,lied, van.
woord, van kunst, als een drietakkig kande'aber van edel metaal, in
den Vlaamschen volkstempel heeft gespreid.
Dat licht is gedoofd Allengskens zagen wij zijn levensdag_
zinken. Toen ik hem bier de laatste maal kwam bezoeken, waar, gelijk
het vroeger altijd placht, de buiselijke liefde van kinderen en kleinkinderen den edelen varier omringde met eene teederheid die mij
telkens ontroerd had, toen ging ik van bier weemoedig weg, mer-kend het naderen van den avond,
Terwijl wij, in den aanbhk van een verdienstsol verleden, zijnen
naam verheffen, zijn werk en zijne deugd huldigen in dank, zal God
hem loonen, den strijder die bet Vlaamsche yolk hielp, verdedigen
voor het bewaren van taal en zeden en geloof, de kunstenaar die God s
-outervsidmhljkgewroctn, ihlvaden,gloriedag die geen zonnenondergang kent. Lux perpetua luccat ei. »

Huis der Groot-Juffer, Begijnhof te Sint-Amandsberg .
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dat, in zekeren zin, de kunst zich van
ons meester ,gemaakt heeft, meer dan wij
misschien ons van haar meester gemaakt
'hebben; heden dat, om zoo te zeggen, de lucht welke
wij inademen met kunstzin doortrokken is, en dat
iedereen meer of min bekend is met esthetiek en
archeologie, kan men zich bijna seen denkbeeld
meer vormen van de studie, de kennis, de wilskracht
en de volharding welke er noodig waren, eerie halve
eeuw geleden, bij die, welke, midden der algemeene
vadsigheid en onverschilligheid, den moed hadden
met den slenter of te breken en nipuwe banen te
betreden.
Doch de ontwaking der nationale en christens
kunst bracht nog slechts kerken tot stand als die
van Sint-Amandsberg, en _burgerlijke gebouwen als,
de Bloke en het Bisdom te , Gent.
Nu, het was te dien tijde — ik spreek van de jaren
5o — dat in een verloren hoekje van Vlaanderen,
een onbekende bouwmeester zijn proefstuk voleindde.
1k ben dezer dagen die kleine kunstoase gaan
bezichtigen, en waarom het veriwijgen, ik deed die,
oudheidkundige bedevaart met het geheim inzicht
den schepper ervan in gebreke te vinden, maar
toch vast besloten hem ruim rekening te houden der_
verzachtende omstandigheden waarover wij hooger
gewaagden.
Ongetwijfeld lacht gij om mijne vermetelheid,
EDEN
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doch, alhoewel beter uitgerust en beter te huffs op
die gevaarvolle zee der oudheidkunde dan zijne tijdgenooten, hoe zou hij al de klippen, tot de laatste
toe, vermeden hebben waarop anderen gestrand
waren? Mea ik erken het en ik moet het
rechtuit biechten, ik ben geheel en gansch in mijne
verwachting bedrogen geworden : Vyve- Caj5elle is niet
alleen een juweeltje, maar zelfs een der pronkgesteenten
in de rijke kunstkroon van Baron Bethune.
Het is daar te Vyve-Capelle dat ik mij het
best rekenschap gegeven heb van zijne meesterschap,
daar dat ik hem het best heb leeren kennen als de
ware baanbreker der nieuwe kunst,' de ware herinrichter der nationale en godsdienstige kunst in Belgie.
Vyve-Capelle is eene proostdij, een paar uren
van Brugge gelegen ; in 135o richtte Hendrik Braderic er eene kapel op ter eere der geboorte van
Maria onbevlekt ontvangen; verwoest in 1792 wend
zij dank aan de edelmoedigheid van Filip VerhulstNan de Poele hersteld en in 1855 wederom ingezegend.
De nieuwe bouw heeft drie beuken met een
vierden voor het kruis; van weerskanten het koor
is een altaar, het eene aan de H. Maagd, het andere
aan den H. Filip toegewijd. Het is naar den naam
van het eerste dat kerk en gehucht gedoopt zijn,
ook is het die -kapel welke het meest onze aandacht
verdient.
De achtergrond ervan is ingenomen door een
gesckilderd venster met zeven tafereelen uit het
leven van 0. L. Vrouw, en waarin Bethune zich
openbaart als een meester in coloriet en in oudheidkundige kennis. De muurschildering heeft insgelijks
groote waarde, doch schijnt mij te moeten onderdoen
voor die der H. Filipkapel, waarin meer eenheid en
meer harmonie heerschen.
Twee bijzonderheden dienen opgemerkt te worden :
de trap van het oksaal en de afsluiting van het koor.
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Aangezien het oksaal gebouwd is aan den ingang
van het koor, kon de trap ervan moeilijk weggecijferd
worden, loch Bethune heeft er een meesterstuk van
snijwerk van gemaakt, en zoo bewezen dat- hij beslagen was in al de takken van zijn veelomvattend vak.
Gelijk men weet sloten de Gothieken het koor
altijd of van het schip der kerk ; steeds getrouw aan
dit beginsel deed Meester Jan hier hetzelfde en hing
aan den boog het triomfantelijk kruis. De afsluiting
is merkwaardig in hare opvatting en in den rijkdom barer versiersels, de stijl, alsook die van al de
meubels hier, is uiterst zuiver.
Het middenpaneel, dat den Christus schraagt,
verbeeldt het Ecce ' homo en op kleinere schaal het
Laatsle avondrnaal, de Poodstrid, de Kruisdraging
en de fkgrafenis. Alles is rijk gepolycromeerd en
de levendigheid der kleuren, ik ging bijna zeggen
hare hardheid, maakt dat deze schildering, alhoewel
3o jaar oud, slechts gisteren schijnt uitgevoerd te
zijn. Overigens harmonieeren de tonen allerbest met
het eikenhout, dat overal gebruikt is; sloten en ijzerwerk staan in lichtgroen.
Hetzelfde stelsel is toegepast op den predikstoel;

de vier Evangelisten zijn eveneens geschilderd en
zelfs in heldere kleuren, terwijl het overige, buiten
het lijstwerk met een lek rood, blauw of goud
opgehaald, in zijn natuurlijken staat gelaten is.
Het bekomen effect is waarlijk treffend en de
afsluiting en de predikstoel van Vyve-Capelle mogen
zeker als toonbeelden van kunst en smaak aangewezen worden. Alzoo verstaan doet de polycromeering
geenszins afbreuk aan de architectonische lijnen, de
gebruikte materialen blijven in hunne natuurlijke
kleur en geven in uitzicht hetgeen men er van verwachtte. Van den anderen kant wordt dat materiaal,
-dat Beene rol moet vervullen voor het oog en
plaats hoeft te maken voor andere bijhoorigheden,
in de schaduw gelaten met door eene schitterende
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beschildering de andere deelen te verlevencligen,
Geheel de kerk is beschilderd, maar mijns dunkensis zij nog al ongelijk en sommige deelen kunnen
in geene vergelijking komen met andere. Spijtig
dat ze de meester in de rijpheid van zijn talent en
zijne kennis ze niet heeft kunnen herzien en verbeteren.
Doch, nog eens, te dien tijde ontbraken de oorkonden, en is het nu nog eene bezwaarlijke tank,
wat moet het dan, in 1855, niet geweest zijn?
Dat er haperend gezocht en rondgetast werd bewijzen de verschillende soorten van schildering hier aangewend. In de Sint-Filipkapel is zij Italiaansch op
den grooten boog, en Duitsch, in tapijtwerk, in de
paneelen, in de 0. L. kapel is cue lambrizeering ook
in tapijtwerk doch meer op zijn Vlaamsch, terwij1
het koor jets meer monumentaals oplevert, jets oorspronkelijks, geheel eigen aan Bethune.
Buiten biedt de kerk niets bijzonders aan, hare
bloote eenvoudigheid steekt bijna of met haren
inwendigen rijkdom zij is een type van plattelandsche kerk, -stil en effen en alhoewel wat zwaar, toch
lief en zeer zuiver van stip. Hetzelfde mag gezegd
werden van de pastorij en de school die ze omlijsten,
en van het geheel een kalm en schilderachtig groepje
maken.
Zeker is het aan Bethune dat de eer toekomt, de
eerste hier geweest te zijn om de Gothische kunst te

verstaan, ze aan te leeren en ze alom te verspreiden
door zijne eigene gewrochten en door die van de
talrijke en puike leerlingen welke hij gevormd heeft,
-Ja, zijn graf dient tot opschrift te dragen : « Aan
den vader der weergeboorte der Gothische kunst in
Belgie. »

Van jongs of voelde baron Bethune zich tot
de kunst aangetrokken en niettegenstaande zijn
vader, destijds burgemeester van Kortrijk, hem in
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bet staatsbestuur zocht te doen treden, hij oefende
zich steeds voort n archeologie en schilderkunst.
Hij schreef eene verhandeling over de gewijde
vaten en hiermede trad hij ten voile in de kunstloopbaan. Doch hij was een bewonderaar der Renaissance, en ziehier hoe Felix de Breux (baron de
Haulleville) in het journal de Bruxelles verhaalt, hoe
hij zijnen weg na ar Damascus vond en zich begon
toe te leggen op de studie , der middeleeuwen.
« Charles de Montalembert, eene dochter gehuwd
hebbende van Felix de Merode, kwam dikwijls in.
Belgie en vond er behagen in te dezer gelegenheden ons landeken to doorkruisen. Ook bezocht hij
Kortrijk, waar hij, met eene aanbeveling van zijn
schoonvader, hartelijk ontvangen werd ten huize van
burgemeester Bethune. Wanneer er spraak was van
kunst bekende deze laatste zijne onbevoegdheid in
dit vak en verwees naar zijnen zoon, die, volgens
zijn zeggen, er volkoinen in te huis was.
Zoo diende Jan Bethune in de Leiestad tot gids
aan den grooten Franschen redenaar, aan den beroemden schrijver van _ Ste Elisabeth de Hongrie en

i

Les Moines d' Occident. Slechts oppervlakkig sprak

de jongeling, naar het oordeel van Michiels en
andere kunstcritieken van dien tijd, met veel lof
\ over het beeldwêrk van Lecreux en de kruisoprichting van Van Dyck in de 0. L. Vrouwekerk. Montalembert was verstrooid en luisterde maar ten halve,
met die soort van koele hoogheid die hem eigen
was, integendeel onderzocht hij met gespannen opJettendheid de kapel der graven. Op de vraag van
Bethune waarom hij zoo weinig bewondering overhad voor Lecreux en' Van Dyck luidde zijn antwoord,
dat dit alles te sioffelijk was, dat wel is waar de
uitvoering meesterlij, k mocht heeten, doch dat de
christene gedachte er niet uitsprak. »
Het is aan het zoeken naar deze christene gedachte dat baron Bethune voortaan gansch zijn,leven

1 46

BARON BETHUNE.

ging wijden, immers nooit luisterde hij naar andere
ingevingen dan die van zijn vurig geloof, nooit
kwam een greintje hoogmoed of wereldsch voordeel
de zuiverheid van zijn doel benevelen, zijn eenig
doelwit was en bleef : werken tot de glorie Gods.Na zijn _huwelijk verbleef baron Bethune eenigen
tijd in Engeland, waar Pugin hem bekend maakte
met de regels van den spitsbogenstijl. Terug in zijn
vaderland vestigde hij zich voorloopig te Brugge,
en hij begon er zijne kruisvaart ten voordeele der
middeleeuwsche kunst.
Hij richtte een werkhuis op van kerkglasschildering, doch hij had zich verbonden jegens zijne
Engelsche meesters zijne voortbrengselen op dit gebied over het kanaal niet uit te voeren. Dat werkhuis was overigens klein en zeer bescheiden en
bestond uit een enkelen oven geplaatst bij den
schrijnwerker Van Robaeys, aan Wien tevens het
maken van Gothische meubelen aangeleerd werd. Bij
deze dubbele nijverheid kwam welhaast eene derde
tot stand, namelijk bij Wantje- Maes in de Wijngaardstraat, en bestaande in het borduren in Gothischen
trant. Bethune vergenoegde zich niet bij het leveren der
teekeningen, hij voegde daad bij raad, en zelf hanteerde hij am zijn onbekwaam personeel op de hoogte
te brengen, hier den gietvorm en den beitel en Binds,
het garen en de naald.
Brugge nochtans kon den meester niet lang ten
zijnent houden en in 1858 was zijne woonst reeds
naar Gent verplaatst.
De ommegang der Onbevlekte Ontvangenis
diende hem tot eerste gelegenheid om zijnen kunstzin te toonen en hem ten dienste te stellen van
den godsdienst. Met den heer de Hemptinne nam
hij de versiering op zich der straten, en de Gothische
wimpels en vlaggen, welke wij nu nog zien wapperen bij geestelijke plechtigheden, waren zijn eerste
streven tot zijn doel in de A rteveldestad.
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Een grooter . en belangrijker werkhuis van glasschildering werd bier ingericht . dat tevens eene school
mocht genoemd worden voor al de vakken der
Gothische kunst; immers kwamen verschillende leerlingen er zich bekwamen, onder anderen de heeren
Bressers voor de polychromie, gebroeders Blanchaert
voor de beeldhouwkunst en het snijwerk, Bourdon
, voor de goudsmederij en Van Assche en Gildemyn
voor de bouwkunst.
Met twee zijner geliefkoosde discipelen, Bressers
en L. Blanchaert, ondernam hij in 186o eene kunstreis, Welke hij - de reis naar de Fransche hoof dkerkert
heette. Onvermoeibare zoeker wilde hij aan zijne
volgelingen de liefde tot het schoone inprenten door
de studie van de beste modellen.
Die reizen waren echter studiereizen en geen
uitstapjes van verzet : om 5 uur naar de mis waarin
hij telkens tot de H. Tafel naderde, daarna werken
tot 's middags. Elk had zijne taak : Bressers maakte
en der muurschilderingen, Blanchaert teekende
copijen
het beeldhouwwerk na en hij zelf gelastte zich met
den bouwtrant en de geschilderde vensters. Na den
middag een half uur uitspanning en dan weer aan
den arbeid tot 's avonds; na den maaltijd confe
rentie, bespreking en critiek der geziene en anderzochte gewrochten.
Zoo reisde men drie weken lang en bracht men
soms 500 copijen mede, waarvan de twee derden
het werk waren van Bethune ' zelf. Ook maakten
die ontelbare schetsen uit Frankrijk, Italie, Duitschland, Engeland en elders medegebracht, een der
bijzonderste schatten uit van zijn rijken kunstvoorraad.
Bij de eerste leerlingen kwamen zich welhaast
andere voegen, zooals Wilmotte, Verhaegen, Helleputte, Cloquet en inzonderheid de Broeders Mares
en Matthias, die 's meesters werk gingen voortzetten in de Gentsche St. Lucasschool, waarvan zij de
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medestichters en beurtelings de bevoegde bestuurders werden.
Iedereen kent het kleine begin dier school, alsmede
haren tegenwoordigen bloei en hare vertakkingen
bier te lande en in den vreemde. Onnoodig ook den
lof dier instelling te maken, hare verdienste spreekt
luid genoeg uit de lange lijst der kunstenaars en der
christene ambachtsmannen, welke zij gevormd heeft.
Heden dat de dankbaarheid, om zoo te zeggen,
uit de wereld gebannen is en inzonderheid uit de
de kunstwereld, is het aandoenlijk na te gaan hoe
leeraars en kweekelingen altijd de verkleefdste erkentelijkheid gekoesterd hebben jegens hunnen eersten
meester, erkentelijkheid welke zij in steen vereeuwigd
hebben met het oprichten, tijdens het jubelfeest der
School, van het Bethune's Museum.
De sleutel dier verkleefdheid lag in zijn minzaam
en hartelijk karakter en in het felt dat hij eerder
de vader dan de meester was zijner leerlingen. Had
hij hunne proeven te verbeteren, nooit zou hij hunne
feilen durven aantoonen hebben; met eene uiterste
zachtmoedigheid en eene glasheldere duidelijkheid
wist hij hun de hoedanigheden te doen uitschijnen
van een voorgesteld kunstwerk, op zulke wijze dat
zij van zelf den vinger legden op hunne tekortkomingen. Eens de misslag gezien en bekend, stemde
hij met hunne zienswijze in, gaf hun nuttige wenken
en moedigde ze aan tot volharding en verdubbelde
inspanning.
En hij, die zooveel kiesscheid aan den dag
legde om de aandacht zijner minderen op hunne
misslagen te roepen, zocht integendeel dat men zonder
schromen de critiek van zijne eigene gewrochten
zou maken. Voldeedt gij aan zijne begeerte en vondt
gij waarlijk stof tot aanmerking, zonder tegenzin gaf
hij zich gewonnen en zegde met een waar genoegen
dat hij gelukkig was uwe manier van zien te mogen
deelen.

Abdij te Maredsous.
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Bethune was een meester, doch nooit liet hij het
:ge voelen zelfs niet aan den geringste zijner leerlingen.

Moesten wij de lijst opmaken der gewrochten
van Baron Bethune en ze ontleden, een dik boekdeel ware er ontoereikend voor, want eene zijner
hoofdhoedanigheden was zeker zijne onverdroten
-werkzaamheid. Soms waakte hij tot laat na midder-nacht, hetgeen hem niet belette, alle morgenden op
-Idokslag vijf, aan de communietafel aan te zitten.
Van meer dan honderd altaren heeft hij de teekeningen geleverd en wanneer de dood hem komen
,overvallen is, zag hij nog de plannen na van
twee altaarstukken aan den heer Leopold Blanchaert
besteld, een voor Laken en een andere voor de
metropolitane kerk van Mechelen.
Onder zijne standaardwerken dienen op de eerste
plaats gemeld te worden de abdij te Maredsous, het
begijnhof te Sint-Amandsberg in medewerking met
den heer Arthur Verhaegen, Vyve-Capelle en de
mozaieken van Aken. Duizenden schetsen der beel,dekens en platen in de liturgische uitgaven der Sint-

Augustinus en Sint-Joannes-drukkerijen, zijn insgelijks
zijn werk.
Gaarne zouden wij over dit alles breedvoerig
uitweiden en inzonderheid over Maredsous, waar geen
steen gelegd is, geen meubel geplaatst, geen penseel gebruikt, zonder zijne voorkennis noch zijnen
raad. De muren heeft hij versierd, de vensters heeft
hij geschilderd, de altaren, de beelden, de meubileering, het gouden en, koperen drijfwerk, de priesterlijke
gewaden, alles is door hem opgevat en onder zijne
leiding uitgevoerd. De geest van den kunstenaar heeft
er zijne voile vlucht mogen nemen, hij leeft en
zweeft er in en dit gewrocht is waarlijk « Bethune's
Museum >).
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vat alles bespreken deed ons de palen van een
artikel overschrijden, doch trekken wij ten minste
de aandacht op een bijzonder punt.
Om in zijn oordeel niet te dolen heeft men, eel'
men afdaalt tot de bijzonderheden, eerst een kunststuk in zijn geheel, in zijne harmonie, in zijn effectte beschouwen. Hier is de algemeene aanblik waarlijkaangrijpend en prachtig.
Tijdens een kerkelijk hooggetijde een pontificalen dienst bijwonen schijnt de verwezenlijking te
zijn van een ideaal, dat men ternauwernood zich zou
durven voorspiegelen hebben. Die grootsche eenheid
van stij1 tot in de minste onderdeelen volgehouden,
maakt eenen indruk op de ziel, dien men daar bijnar
alleen gevoelt. Niets is er gespaard, niets is er te rijk
bevonden om den goddelijken eeredienst te verheffen
en tevens den geloovige te roeren. Het hart is getroffen door het verheven schouwspel- dat tot onze
zinnen spreekt : het oog verbijsterd door de kleurenpracht der muren en het weidsch vertoon derplechtigheden, het oor verrukt door de breede en
voile tonen van een echt christelijken zang. Medegesleept en vervoerd voelt men alle critiek op zijne
lippen sterven, en de geest van het genie' van den
kunstenaar trilt en tintelt in het diepste van ons,
wezen.
Misschien zal men mij opwerpen dat de geest-drift de heldere en bedaarde beredeneering uitsluit,
en dat de critiek niets met de koortsige opgewondenheid van een oogenblik te maken heeft. Ja, goed
en wel, doch de zending der kunst is juist edele
gevoelens op te wekken en ze met den gloed van
eene heilige viam nog aan te vuren, terwiji de
critiek dikwijls slechts eene zaak van subjectief gevoel
is, gesproten uit de persoonlijke geaardheid van een-,
ieder.
Men weet het, ik ben ver van een aanhanger
te zijn der polycromeering in sterke en levendige

Koor der abdij te Maredsouse
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kleuren, ik verkies eene meer sobere en bescheiden
schildering, niettemin zou ik in het onderhavig geval,
zoo als sommigen het doen, Bethune niet durven verwijten dat zijn schitterend kleurenspel afbreuk doet
aan de architectonische lijnen van zijn gebouw.
De coloribus non distutandum mag hier van
toepassing zijn; zeggen wij onze voorkeur, maar
spellen wij de les niet aan eenen meester van het
gehalte van Bethune. Overigens, kan het voorbeeld
van Italie ingeroepen worden, waar tijdens het ogivaal
tijdperk het schitterend kleuren altijd in eer is geweest.
Meer dan eens is aan Bethune en zijne school
hunne voorliefde voor de XIIIe eeuw en z(5(5 het
overdreven archaisme van hunne beelden euvel genomen. Wij meenen zijnen roem niet te kort te doen
met aan te nemen dat die aanmerking niet geheel van
alien grond ontbloot is. Geergerd door het heidensch,
het stoffelijk en maar al te dikwijls het zinnehjk
karakter der kunstvoortbrengselen der Renaissance,
heeft hij in de middeleeuwen de christene gedachte
gezocht, waarvan de Montalembert sprak, en opgeslorpt en opgejaagd door zijn oorbeeld heeft hij
ongetwijfeld meer dan wenschelijk was, den uiterlijken vorm, het lichamelijk schoone geslachtofferd
aan de meer zuivere en geestelijke bezieling, welke
hij van zijne figuren zocht te doen uitstralen.
Het is eigen aan alle reacties de terugwerking
te overdrijven,.. doch langzamerhand wordt er op die
te verregaande stappen teruggetreden, en alles komt
gaande weg op zijne behoorlijke plaats in den
gepasten en gulden middelweg.

4
Baron Bethune was niet enkel gekend en gewaardeerd in Belgie, zijn naam overschreed ook de grenzen
en menig meesterstuk in den vreemde vestigde er
zijnen roem.
Nu laatst nog teekende hij een altaarstuk voor
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Munchen, de kunststad bij uitmuntendheid, en in 1869
werd hij belast met de herstelling van den mozaIeken
dom van Aken.
' Het kapittel van Aken had een internationalen
keurraad samengesteld om twee ingezonden ontwerpen te onderzoeken, doch daar beide afgekeurd
werden, drongen de juryleden bij Bethune aan om
zelf de zaak op zich te nemen. Ziehier hoe de kunstenaar zich hierover uitlaat in het werk « Restauraggn
de la mosai'que carlovingienne dans la couple du
dome d' Aix-la-Chafielle » (blz. 2) : « Dit zoo onverwacht als gewichtig voorstel nam ik niet zonder
aarzelen aan, nochtans eindigde ik met het aanbod
te aanvaarden, dat men mij met zooveel welwillendheld deed. Ik maakte eene schets in waterverf op
de schaal van 1/24 en was niet weinig verwonderd
te zien dat dit plan niet alleen de goedkeuring
wegdroeg van het kapittel, maar zelfs van den
Karlsverein en van de gouvernementeele overheden
van Berlijn. »

+
Nog een hoofdtrek bij den betreurden afgestorvene was de uitgebreidheid zijner kennissen;
niet alleen was hij bouwmeester, maar ook schilder,
beeldhouwer, metaaldrijver, borduurder en beoefenaar van alle aanverwante kunsten, welke hij niet
enkel theoretisch maar zelfs practisch ten gronde
kende. Ook was hij een meester-colorist en een
meester-teekenaar.
In zijne teekeningen bereikte hij eene onvergelijkbare zuiverheid en nauwgezetheid, en daar de
stift de plooibaarheid en de molligheid niet heeft
van het potlood, blijven de gravuren, naar zijne
studien gemaakt, ver onder het oorspronkelijke, zelfs
doen zij gebreken uitkomen welke op de schetsen
niet te .bespeuren zijn. Dit zag hij duidelijk zelf in
en ook heeft hij zich beijverd aan het hoofd van
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het kunstatelier der Sint-Augustinusdrukkerij den
man to stellen die hem het best begreep. Eenige
weken vOOr zijne dood verklaarde hij hem nog
<< Mijnheer Raoux, nooit heb ik eenen kunstenaar
ontmoet wiens gedachten en opvattingen meer met
de mijne overeenstemden... dan de uwe. »

Eens, in het begin der Gothische' kunstbe weging, dat de meester eene buitenwandeling deed met
den heer Bressers, zegde hij hem : « Beste heer
Bressers, het zijn slechts de grondsteenen die wij
leggen van het gewrocht dat ik, mij voorgesteid hell;
wij mogen ons niet ontmoedigen, indien onze onderneming niet onmiddellijk mocht gelukken. Een tijd
zal komen dat de kunst, welke wij bestudeeren en
waaraan wij ons leven wijden, den rang zal hernemen die haar toekomt, en dat zij zal gebenedijd
worden door die zelf welke haar nu bespotten. »
Zijn deze profetische woorden nu reeds niet
bewaarheid, en heeft de Heer zijnen getrouwen dienaar den grond van het beloofde land niet laten
betreden? Ja, de ogivale kunst groeit en bloeit en
nevens de schaar kunstenaars die volkomen de beginselen van baron Bethune huldigen, staan er vele,
die alhoewel niet geheel en gansch met die princiepen vereenzelvigd, toch luide den weldoenden
invloed van den meester en van zijne school roemen
en zege nen.
De naam van meester baron Bethune - zal in
gouden letters geschreven blijven in de jaarboeken
der kunstgeschiedenis in Belgie, en die, welke ,dien
naam met geene geestdrift zullen uitspreken, zullen
hem toch uitspreken met waardeering, liefde, bewondering en eerbied.
Gent.

Kanunnik G. VAN DEN GHEYN.

MONSEIGNEUR FREPPEL,
(Vervolg.)
Freppel op den eersten rang zou staanonder de voorvechters der pauselijke onfaalbaarheid, niemand twijfelde er aan. Zijne schermut'selingen, in de Sorbonne, tegen den gallicaan Mgr Maret,
lieten voorzien onder welken standaard hij zou strijden
op het grootsche veld des Concilies. Toen Mgr Dupanloup
-een vlugschrift in 't licht gaf tegen de geschiktheid of
'« opportuniteit » der uitroeping van de onfaalbaarheid,
bemerkte Freppel : (( Quantitd de personnes trouvent
fort singulier qii'a trois semaines du Concile, quelques
,eve'ques jugent a propos de faire le Concile par
anticipation, dans les journaux . »
Te Rome, toonde hij, als raadslid in de kloosterlijke taken, eene opgemerkte bedrijvigheid. Zonder
vertoeven had hij s zich aan 't werk gesteld. Gesloten
in zijne kamer, met boeken en oorkonden, begon- hij
een groot werk over de kloosterorders en bijzonderlijk
over de vrouwenkloosters zoo talrijk geworden sedert
't begin dezer eeuw. De Garibaldiers legden de hand
op ,zijne schriften. Wat is ervan geworden ? Zijn
schrijven tegen P. Gratry werd door een overgroot getal
bisschoppen goedgekeurd en, in vorm van mandement,
afgekondigd. Mgr Darboy en _Mgr Dupanloup, de
hoofden der tegenpartij, bekenden dat die slag hun werd
toegebracht door Freppel « leur plus redoutable ennemi ».
Van dien dag, vestigde de minderheid argusoogen
op den geduchten tegenstrever en deze, van zijnen
kant, vatte post,- als een scherpziende schildwacht, bereid
AT
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Fonl i bij 't eerste gevaar, den vijand te beschieten. Zijn
gewag groeide nog aan, na zijne bisschopswijding, die
plaats greep den 18 April 1870. Zijn naam komt, voor
.de eerste maal, op de ilijst der kerkvoog len, in de
3de zitting, den 24 April 1870, Den 14 Juni verscheen
hij voor den eersten keer, op het spreekgestoelte en
;Weld een merkweerdige redevoering, in uitgelezen
latijn. Zie bier te welker gelegenheid.
De minderheid maakte veel gewag van de zoogezegde opschudding welke de onfaalbaarheid, eene
fliewvigheid (?), in de staatkundige en godsdienstige
wereld, onvermijdelijk zou teweegbrengen. Wat doet
Mgr Freppel ? Hij doorzoekt de provinciale kerkvergaderingen en toont hoe zekere prelaten « nu als
twijfelachtig aanzien wat zij vroeger als waar en echt
badden onderteekend ». Geholpen door zijnen vriend
Kardinaal Pitra en door Duitsche en Hollandsche Bene,dictijners neemt hij in oogenschouw al de Fransche en
,Germaansche catechismussen. Geen enkele behelszle een
wooed tegen de onfaalbaarheid ; het meeste getal
Jeerde ze openlijk, waaruit de gevolgtrekking dat niet
.alleen Italie en Spanje, maar Frankrijk, Duitschland, Rusland enz. de pauselijke onfaalbaarheid hadden
,geloofd en beleden, en dat deze uitroeping als geloofspunt, geene ergernis zou verwekken, maar alleenlijk
klaarder Licht zou werpen op eene immer en overal
,faangekleefde waarheid. Geen enkele slag of stoot werd,
tegen dit sterk opgebouwd betoog, gewaagd. Denzelfden
,avond bracht Kardinaal Bizarri aan den gevierden
-redenaar de gelukwenschen van Pius IX. Het regende
visietkaarten in zijne - studiekamer. De minderheid was
uitermate ontevreden en deed klachten hooren die
weerklank vonden in de gouvernementeele kringen te
parijs, waarop Mgr Freppel antwoordde « que c'etait
Ja le cadet de ses soucis »
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Op de listen en kuiperijen der minderheid vestigthij een oplettend oog. Eens wordt hem gemeld dat,op het laatste oogenblik, eene belangrijke zinsnede'
verraderlijk is weggelaten uit een stuk dat aan de
prelaten moet uitgedeeld worden. Plotseling verlaat hifr
de villa Pamphili ; hij springt in een rijtuig en vliegt
naar het Vaticaan, waar hij aan den Paus de spijtige
gevolgen toont welke de bedoelde weglating kan rnede-brengen De tekst werd heringelascht.

De opschorsing van het Concilie gaf aan Mgr Freppet
de gelegenheid zijne intrede te doen in zijne bisschop-pelijke stad, Angers. Zijne komst was allervurigstverlangd. Geestdriftig was de ontvangst. Het opgetogeny olk staarde met wijde oogen op den beroemden err
lieftalligen kerkvoogd en deze, diep ontroerd, gaf lucht
meer door tranen dan door - woorden, aan zijne
vreugde en dankbaarheid. Immer had hij meerderen
trek gevoeld voor de studie dan voor het beleid
der zielen. Voortaan zal hij de goede herder we.
zen die zijn leven geeft voor zijne schapen. Zijrr
eerste werk was de geestelijke gestichten te bezoeken van Angers. Zijne verwachting werd overtroffen,
« Welke rijke kroon van godsdienstige instellingen
roept hij uit. Ja, dit bisdom staat aan 't hoofdder beste van Frankrijk ! » Op zijne rondreis in de'
plattelandsche parochi6n en de twee-en-twintig steden
van Anjou, valt hem overal een schitterend onthaal
te beurt. Zijn hert loopt over van blijdschap bij 't a an-schouwen der liefdeblijken zijner kudde. Wear hij zich
vertoont is 't een ware opschudding : het geloovendy olk was fier op zijnen bisschop, een uitstekenden
geleerde, beroemden redenaar, oprechten vaderlander,
edelmoedigen volksvriend ! Er kwam geen einde aan
de welkomgroeten en toejuichingen; onder 't geschut
en 't paardengetrappel, de verlichtingen en vuurwerkea
vielen de brave landlieden op de knie6n om zijnen zegen.
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te ontvangen, terwij1 betraande moeders met hunne
kinderen door de menigte drongen om zijnen ring te
kussen. Binst dit roerend tafereel zweefde op het lief
gelaat van Monseigneur een zoo oprecht geluk dat hij
iedereen in bewonderende verrukking bracbt en aller
tranen deed vloeien. Aan tafel, met geestelijken en
notabelen was hij uitermate geestig en minzaam. Dank
aan zijn machtig g-eheugen, wist hij te verlustigen
met verhalen- en anecdoten over elke parochie waar
hij zich be yond; rivierkens, beken, bergen, dalen, eigenaardigheden, van elke streek noemde hij met naam
en toenaam ; geschiedkundige bijzonderheden, aan de
bewoners meestal onbekend, vertelde hij zoo meesterlijk,
zoo schilderachtig dat alien in verrukking kwamen. Al
was hij hoegenaamd niet te huis in de landbouwkunde,
toch durfde hij, vermetel genoeg, er over redekavelen
met de buitenlieden, met zulk eene vrijpostigheid en
goede kans dat hij nOoit, tot zijn groote verwondering,
er van af kwam met blozende kaken. Een brave landman zegde, het hand uitstekende dat Mgr had gedrukt ,
« Dat is er een dat in geen veertig dagen water zal
zien; zulke dirigen moeten bewaard blijven » Na de
dood van Mgr kwam een arme Bretoensche vrouw naar
Angers ; zij bad een geheelen nacht bij zijn lijk en
`vertrok zonder een enkel woord te hebben gesproken.
De liefdadigheid van Mgr Freppel was spreekwoordelijk
geworden.

In de kloosters bewonderde men de degelijkheid,
de verscheiden- en vurigheid zijner onderrichtingen.
Zijn eigene godsvrucht staafde zijn opwekkend woord.
Hij was een groote vereerder der H. Maagd en hij
verheugde zich om de talrijke heiligdommen haar opgericht in zijn bisdom. Weinig geneigd tot zekere nieuwigheden, predikte hij deze devoti&I aan, welke de
H. Kerk, bijzonderlijk aan de geloovigen beveelt.
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Eilaas, die vreugdevolle dagen werden onderbroken
door den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Meer dan
ooit zal, binst dit rampzalig tijdstip, de edelmoedigheid
en vaderlandsliefde van Mgr Freppel schitteren. De enkele
opsomming der omzendbrieven, vergaderingen, geldomhalingen, oproepen tot de publieke milddadigheid, ten
voordeele der gekwetste soldaten en hunne beproetde
familien, vormt eene kroon die in glans overtreft de
kroon van den geleerden en welsprekenden bisschop.
Onder het pimlijk zwoegen en heelen der wonden, aan
It lieve vaderland toegebracht, aanschouwt hij met angst
de donkere toekomst die Frankrijk en zijn duurbaren
Elzas bedreigt. t« Oil en serons-nous dans un mois,
dans quinze jours, dans huit jours peut-étre. Comme
Dieu nous eprouve ! Pauvre France ! a Als Frankrijk
gekneveld, stuipachtig kreunt onder den hiel des overwinnaars, als de Elzas wordt afgescheurd, dan bloedt
zijn hart, dan klaagt hij zijn wee, bij den Pruisischen
monark aan wien hij met zijne gewone onverschrokkenheid zegt : « Croyez-en un evéque qui vous le dit
levant Dieu, et la main sur la conscience : 1'Alsace
ne vous appartiendra jamais. Vous pourrez chercher a
la reduire sous le joug; vous ne la dompterez pas...
La France laissee intacte, c'est la paix assurde; la France
mutilde, c'est la guerre dans l'avenir... » In eenen brief
aan M. Emile Castelar, toont hij aan hoe de Elzas,
aan Frankrijk niet teruggegeven, een altijddurenden of
liever steeds herbeginnenden oorlog moet veroorzaken.
4 Ce serait a recommencer dans quelques anndes, a
moins d'extermination de l'un des deux peuples. a Hij
predikt de algemeene ontwapening aan. « Voyez-vous
ce desarmement general qui, a la joie et au profit de
tous, suivrait necessairemen1 un retour a la justice et
a l'dquite; tous ces peuples &charges d'un fardeau
ecrasant; ces milliers et ces milliers d'êtres humains
rendus aux devoirs de la vie domestique et de la vie
civile, au lieu d'être exposés a touter les horreurs d'une
guerre d'extermination. » Hij smeekt den Paus Leo XIII
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„den Duitschen keizer to willen overhalen tot de wedergaaf van den Elzas mits eene vergoeding van 5 milliards. Al deze pogingen eilaas I bleven vruchteloos en
kwamen afschampen op het kuras van den ijzeren kan,selier, zeggende : t Nous avons une vieille querelle
.a vider sur la delimitation de nos frontieres respecfives. » lets troostte den heldhaftizen herder : zijn bisclom bleef vrij van den inval der veroveraars. Eene
nieuwe kerk, toegewijd aan Jezus' H. Hart, zal deze
,weldaad herinneren.

Op een ander veld zal onze kerkvoogd zijnen iever
,en zijne begaafdheden ten toon spreiden. Er ging een
nieuwe Kamer gevormd worden. » « Sur l'avis du nonce
et de plusieurs evéques, je suis resolu a me presenter
aux elections, dans le Haut-Rhin. 11 faut absolument
deux ou trois evéques pour combattre la separation de
de l'Eglise et de l'Etat, et la suppression du budget
des cultes... Vous savez que je ne crains pas de parler en public et de regarder en face une assemblee
.quelle qu ielle soit. » In 1871 werd hij bijna vertegenwoordiger gekozen van Parijs. Hij kreeg 84,000 stemmen. Even als zijne benoeming tot volkstegenvci oordiger
werd zijne verheffing tot het aartsbisdom van Parijs
tegengewerkt door Thiers en zijne acolieten. Mgr Freppel zal eerst zijne intrede does in de Kamer in 188o,
na zijne verkiezing in Finistere met 8703 stemmen
itegen 4180 !

f

Zijne eerste redevoering was eene ondervraging aan
,den minister Constans over de onwettige en geweld,dadige uitdrijving der Jezusieten. De nieuwe vertegen-woordiger had gesproken met zulk eene onwederlegbare
ilogiek dat de meerderheid er . van grijnsde en huilde.
Pe redenaar bet zich uit den zadel niet lichten. « Je
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suis Alsacien et je represente des Bretons ; c'est vous
dire assez que pour lasser ma patience, vous aurez a
vaincre deux tenacit6s au lieu d'une : c'est peut-étre
beaucoup. » Een dagbladschrijver teekende zijn portret
in dier voege : « Mgr. Freppel est physiquement un
homme de taille moyenne, au visage tres colore, auxyeux extrémement mobiles, aux cheveux soyeux courant
en meches blanches sur les tempes, Carre des epaules,
un peu voilte, bati, suivant l'expression populaire, a
chaux et a sable, it semble, en l'observant immobile,
que son allure doive titre lourde et difficile; mais des
qu'il parle, c'est tine surprise. Tout en lui alors devient jeune, expressif et bref.
« Mgr Freppel est d'un caractere gai,expansif. Haut
en couleur, la levre moqueuse, le regard vif et le teintallume. 'C'est un profond politique, mais aussi un tres
loyal adversaire, qui, dans ses discours comme dansses acres, presente le front aux attaques et ne combat que ceux qui lui font face, »
Van den 2 Juli 188o, dag zijner eerste verschijning op de tribuun, tot den 17 December 1891, vijf dagen voor zijne flood. hield de bisschop van Angers
meer dan twee honderd redevoeringen. De onderwerpen
loopen wijd uiteen, gelijk men zien kan in de tiers
boekdeelen « ceuvres polemiques », een echt arsenaal
voor de verdediging van de katholieke en maatschappelijke belangen. Menige lans brak hij voor de vrijheid'
der Kerk en van 't onderwijs, de godsdienstige opvoeding der jeugd, het budget van den eeredienst, het
tijdelijk gezag des Pausdoms, de bezoldiging der bisschoppen en pastours, de beurzen der seminaristen, de
rechten der kerkfabrieken enz. enz
Wij kunnen onmogelijk in bijzonderheden treden
en de ontelbare schoone plaatsen noemen die in deze
redevoeringen voorkomen. Hier meer dan ooit zeggen
wij den nieuwsgierigen lezer : Tolle et lege! — Op
staatkundig gebied nam ,Mgr deel aan de belangrijkste
besprekingen. Op alle vraagstukken werpt de a specialiste-
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universel » overvloedig licht, immers de klaarheid is,
,wens de strengste logiek, de voorname eigenschap
van zijnen geest. Vele bloemen treft men op zijnen
weg niet aan ; zijwegen slant hij niet graag in ; aan
smelten van steenrotsen denkt hij niet; hij gaat
recht op zijn doel af, iedereen overtuigend zonder,
eilaas ! iemands stemming te veranderen.
Mgr Pie, de groote bisschop van Poitiers, was een
vriend van Mgr. Freppel en een bewonderaar van zijn
redenaarstalent. Steeds nam deze de verdediging der
verlatenste en ongelukkigste lieden. Een strenge wet
ging uitgevaardigd worden tegen de hervallen misdadigers. Hoor zijne opmerking « Tandis que ce pauvre liable, ,permettez-moi le mot, tandis que ce malheureux, mal eleve, mal entoure, mal conseille, sera
relegue par vows a quatre mille lieues de sa patrie, pour
avoir mendie deux fois avec une canne a plomb ou
sous un deguisement quelconque, it y aura tel malfaiteur de la plume qui restera embusque derriere ses
presses, derriere ce qu'il appelle la liberte et les immunites de son imprimerie, pour couvrir les murs de
de placards obscenes, pour outrager impunement
tout ce qu'il y a de plus respectable sur la terre, pour
tuer, au cceur du peuple, la foi, la morale et jusqu'au
sentiment de la pudeur ».
De werklieden lagen hem ook nauw aan het hart.
Nooit had een bisschop of een priester den voet gezet
in de schaliegroeven van Trelaze. Mgr. nauwelijks te
Angers zal een onderaardsch bezoek brengen aan de
ellendige vroeters Men heeft wel voor te houden dat
die « lieden » woeste priesterhaters zijn, dat hij er
gevaar, bij loopt enz. enz. De onbeschroomde en liefdevoile prelaat di'ijft zijn opzet door; eerst wordt hij wel
koel en wantrouwig bekeken, maar wie weerstaat aan
de rechtzinnige liefde? De herten zijn weldra gewonnen, de monden ontsluiten, men bewondert de manhaftige houding en tevens de vriendelijkheid van den bisschop,
men spreekt te zamen van den lastigen arbeid, van het
Paris

_

162

MONSEIGNEUR FREPPEL.

loon, van de vrouwen en de kinderen; men toont de
werktuigen, men leidt Mgr. overal rond, met eerbiedigheid en aandoening en nadien verkondigt men den
lof van den braven man. De prelaat ondervond nu
persoonlijk dat niets meer werkdadig is tot de oplos-sing der sociale qucestie dan de naastenliefde geput in
den godsdienst en de personeele betrekkingen der hoogere klassen met het yolk. De toenadering doet de
vooroordeelen, haat en nijd wegsmelten.

In de , katholieke congressen, werkmanskringen en in
het Parlement besp- reekt hij dikwerf de maatschappelijke
moeilijkheden. Hij bewijst dat de schrikbarende en veeltijds gegronde misnoegdheid en gramschap der werkende
klas niet zullen bedaard worden door de remedial van
zekere economisten. Neen, de werel& zal niet gered
worden, alleen door de deelachtigheid der werkers in
de winsten, de onbegrensde vrijheid des ' perks, de
loonsverhooging, het volksonderwijs, het persoonlijk
belang, eene verbeterde belastingenTetting, de herin-,
richting der gilden, de herTiening der Grondwet enze
enz. Al die middelen zijn wel min of meet' goed, maar
ontoereikend, immers, ze moeten samenwerken met den
godsdienst; ze zijn de steenen die met het cement van
de religie moeten vastgezet worden. En de religie wat
legt ze op? De rechtveerdigheid en daarbij de naastenliefde die de leemten aanvult door de strenge rechtveer-,
digheid opengelaten. De H. Kerk alleen is de school
en- de bron der liefde. De beheerschers des yolks keeren
haar den rug toe, ja, zij vervolgen en knevelen haar,
zii schilderen haar af, voor d'oogen der onwetenden en
lichtgeloovigen, met valsche kleuren. Buiten den godsdienst nochtans is er geen troost voor de arme menschen. Wat zullen zij doen, verstooten van alle geluk
bier, van alle hoop hiernamaals? Die monsterachtige
wereld, ze zullen haar in de lucht doen springen 1
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Zoo klinkt de ontroerde stem van den volksminnenden kerkvoogd. De minderheid siddert, juicht onophoudend ; de meerderheid schuddebolt, tiert en dreigt
met de vuist 1!

Wij willen deze « te korte levensbeschrijving L niet
sluiten zonder nog eenige zijner grondgedachten die ons
opmerkenswaardig vow komen neer te schrijven. « Le budget ordinaire pourvoit - aux besoins permanents de la
societe en ,payant les services publics; les Chambres ne
peuvent donc pas le supprimer pour faire echec a la
politique d'un cabinet. » — « Les deputes elus par
une majorite ne representent pas uniquement cette
majorite, mais la nation ou le college electoral tout
entier; ils doivent - donc, - s'ils veulent s'acquitter avec
integrite et loyaute de leur mandat, sauvegarder les
interets de la minorite, ou plutOt veiller aux interets
generaux sans distinction de majorite et de minorite. »
Het concordaat mag niet vereenzelvigd worden met
de • begrooting des eerediensts : een concordaat kan opgeschorst worden, de bezoldiging van den katholieken
godsdienst blijft eene bestendige schuld. « Vous penserez
du concordat tout ce que vous voudrez, mais, quant
au budget des cultes... cela n'a jamais fait l'objet d'une
contestation dans , aucune Chambre... » Het staatssocialisme was voor hem een monsterachtige hersenschim.
Hij betreurde dat enkele katholieken de staatsmacht
wilden versterken, ten nadeele der individueele en corporatieve vrijheid. « Reduction des heures de travail,
c'est, dit-on, l'affaire , de l'Etat ; fixation d'un minimum
de salaire, encore l'Etat; - proportion a etablir entre les
profits et les salaires, toujours 1'Etat! » Welk is Freppel's stelsel? « De persoonlijke vrijheid, de vrijheid van,
de vereenigingen met al de wettige gevolgen, tusschenkomst van den Staat voor de bescherming der rechten
en de beteugeling der misbruiken. »

4
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Monseigneur Freppel is gestorven den 23 December 1891. 't Was een rouwdag voor Frankrijk en de
Kerk. Bewonderaars en tegenstrevers hebben hulde gebracht aan den kloekmoedigen, rechtschapen en begaafden prelaat, die steeds voor oogen had zijne leus : « God
gebiedt niet te overwinnen, maar te strijden. » Hij
heeft den goeden strijd gestreden en Gods en der
Kerke vijanden nochtans dikwerf zien zegepralen. In
den Hemel ontving hij ongetwijfeld reeds de kroon
der rechtveerdigen.
Lovendegem.
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SENTE AUGUSTUNS REGULE IN DIETSCHE

met een fragment van
DE BEDIEDENESSE
(Vervolg.)

L Hier beghint de bediedenesse na den zinne van
sente Augustijns regele.
na ghescrevene gheboden sijn gheheeten reghele, om dat ons overmids hen bewiset wert
ene forme rechtes levens. Want daeromme heetse
reghele, om dat se rechte regeret (i) oft leert. Ende dat
wi reghele nomen, dat heren de griecschen canon.
Ende die ghene die in cloesteren rechtelike ende apostelike leven na reghelen der heilegher vaders, sijn in
,griecscher spraken canoniken oft reguliers gheheten.
Ende lien seit men : « Dit sijn de dinghen die wi
ghebieden te houdene u, die in den cloestere ghesedt
sijt. » Daer omme leestmen ons de godlike gheboden, op
dat wise selen verstaen, ende metten werken volbringhen.
Want eest dat mense verstaet ende niet en volbringht, so
es te vreesene de sententie ons heeren, die seghet : « De
cnecht die weet ende niet en doet den wille sijns heren,
ESE

(I) Hs. regere.

fol. 8 a.
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sal vele slaghen ende wonden liden » ( r). Ende daer al
seit de apostel : « niet die de wet horen en selen gherechtverdecht werden, maer -diese doen » (2). Daeromme laet
ons horen de heyleghe gheboden ons goedertiers heren,
ende ghedachtech vv esen die te doene. Want also sente
Jacob seit : « Soe wie lore siet de wet der volmactet
vriheit, ende daer inne blivet, en es niet een versinnende
horare, maer een volbringher des wercs, dese sal overmids
fol. 8 b. sinen wercken salech werden » (3); ende dat es dat II ons
here seit in de ewangelie : « Salech sijnse die dat woort
Gods horen, ende dat houden » (q.). Daeromme selen wi,
die inden cloosters gheset sijn, oetmoedelic merken die
dinghen die men ons ghebiet. « Sonderlinghe salmen
houden », seit hi, « den bant der minnen, op dat ghi eens
willen sijt, te gader wonende in den huse; ende dat a
een herte si ende een siele in Gode, want ghi daeromme
vergadert sijt in een. » Deerste vermaninghe wort ons
ghedaen van eenheit des willen ende eendrachtecheit der
seden, ende van selker eendrachte die in Gode si. Want
eendrachte in quaet te doene es quaet, maar eendrachtecheit in goer te doene, in rechtverdecheit te volghene, in
Gode te dienenne, es poet; ende dat eest daer wi -om in
een sijn vergadert, op dat wi alle eenen gheest ende ene
siele hebben inden dienste Gods. Ende daer omme ghe-biedt hi, dat wi in enen wille in den huse selen levee,
ende dat ons si een herte ende een siele in Gode. Want
also wi lichaemlec sijn vergadert in een, also eest behoorlec dat wi gheestelec te gader woenen. Want dat wi in
een huus te gader sijn en helpt niet, eest dat ons scheet
menegherande wille. Want God aensiet meer eenheit des
willen dan der steden. Siet, wi sijn in een huus vele
menschen : onderscheden (5) seden, onderscheden (6) her(1) Luc. 12, 47.
(2) Rom. 2, 13.
(3) Jac. 1, 25.
(4) Luc. 11, 28.
t5) Hs. onse scheden.
(6) Hs. onserscheden.

..
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ten, onderscheden sielen, al dit 11 sal in een vergaderen, c 1_o_. 9 a.een ghedachte ende een minne-in Gode. Hieromme selen
wi daer in van eenre sielen sijn ende van enen wille, dat
wie Gode dienen, dat wi hem minnen van al onser (I)
herten ende van alonser sielen, ende onsen naesten ghelijc
ons selven. Want de doghet der eendrachtecheit es ons
nootdorftech, ende die mach men aldus hebben. Eest dat
een broeder, die metten anderen comt int clooster, hem
beghint te berovene sijns eyghens willen, ende onsen here
te volghene die seit : » Ic en ben niet ghecomen te doene
minen wille » (2), ende te eenre ander stele : « Vader! niet
also ic wille, maer also du wils » (3), dat eest dat alre best
eendrachtecheit maker, eest dat een yeghelijc niet sinen
wille, maer des anders pijnt te doene in goeden dinghen;
ende Bats een groot teken der oetmoedecheit, ende daer
ute comt ghehoorsamheit ende andere doegheden. Maer
eest dat ic wille doen minen wille, ende dese den sinen,
so werden ghedeiltheiden, so comen kivinghe, toren ende
twist : dat sijn de werken des vleeschs, ende also de
apostel seit : « So wie alsulke dinghen doen en selen dat
rijc der hemelen niet vercrighen ». Someghe sijn in verghaderinghen verhardert in haren sinnen, wijs in haren
oghen. II Dese bescermen als met redenen dat si begrepen fol. 9 b.
hebben in haren sinne, ende en pinen hen niet den anderen
te volghene, maer dandere tot hen te treckené. Ende siensi
dat men hen niet en volghet, si werden tehants beroert
ende verstoren de andere. Al selke pleghen wederspenech
te sine - den gheboden der ouders, ende dat ghebrec der
onghehoorsamheit ende der onb...samheit (4) regneert
sere in hen. Dese en sijn niet bequame ter eendrachtecheit, want si sijn (na den woorden des apostels)
..

....".....

(1) Hs. onsen, loch de n onderstipt en eene r daarboven ge.
schreven.
2) 7oh. 5,3o en 6,38.
(3) Luc. 22, 42.
(4) In het hs. is dit woord gedeeltelijk onleesbaar. Wellicht heeft
er gestaan onbekeersamheit.
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verydelt in haren ghedachten, ende hare dwase herte es
verdonckert, ende al segghen si dat si wijs sijn, si sijn
dwaes gheworden. Want hoverdie es ene grote donc-.
kerheit des herten. Ende dats ene dwase wijsheit ,dat
hem een mensche wille voorsetten boven den anderen,
jeghen de welke de selve apostel seit : k So wie onder
u wijs schinet wesen, die pine hem dwaes te werdene,
op dat hi wijs werde » (1). Want wijsheit deser weerelt
es dwaesheit voor Gode. Ende dats grote wijsheit voar
Gode, dat een ieghelijc hem rekene den miristen van
alders andren, daer of es ghescreven : « Hoe du meerre
best, veroetmoedech di in alien dinghen ». Ende doe
onder den apostelen twist was, wie van hen de meeste
scheen, wederriepse ons here tot oetmoedecheit ende
tot eendrachtecheit ende sprac : (( Die de meeste onder
u es, die si u knecht » (2). Ende des menschen sone
en
es niet ghecomen om dienst tontfanlighene, maer
fol. to:a.
om dienst te doene, ende sijn sidle te ghevene voor
vele menschen om die te verlossene. Daeromme laet ons
eendrachtech in den huse woenen, want broeders in een
te woennenne es goet ende ontfanckelec Gode. Noch hem
en behaghet niet so sere onse vaste, noch onse ghebedt,
noch onse gheestelec offerande, noch onse messen, als onse
eendrachtecheit. Ende daeromme seit hi in de ewangelie Ganc eerst ende versoene di met dinen broeder,,
ende dan corn ende offere dine gaven » (3), uut welken
woorden ons oppenbaer es dat hi Gode niet weerdelic
offeren en mach, die gheen eendrachtecheit en heeft
met sinen broeder. Daeromme sullen wi mercken hoe
groet de doghet der eendrachtecheit es, sonder welke
Gode niet en behaghet de offerande daer men de sonden merle afwasschet. Ende het es te wetene dat wi
even strijt aennemen jeghen den bosen gheest, als wi
tot onder betringhen comen : en gheen dinc en es dat

(1) 1 Cor. 3,18.
(2) .illatth. 23,11.
(3) Matth. 5,24.

SENTE AUGUSTIJNS REGULE IN DIETSCHE. 169
I......"--

hi so sere ontsiet als eendrachtecheit der minnen. Want
gheven wijt al om Gode dat wi hebben, dat en ontsiet
hi niet, want hi en besit en gheen goet. Eest dat wi
vasten, dat en onsiet hi niet, want hi en ontfaet ghene
spise. Eest dat wi waken, daeraf en wert hi niet versaghet, want hi en ghebruket gheens slaeps. Maer eest
dat wi vereents werden in minnen, dar af wert hi sere versaghet, om dat wi houden inder eerden dat hi versmaedde te houdene indeh , hemel. Hier 11 af eest datmen de heileghe kerke bescrijf ontsienlec ende gheordineet, als een scare ghewapendere lieden die te stride
gaen. Want also als de vianden anxt hebben, wanneer
si de bottalgie des beers wel gheordineet ende vereent
sien te stride, also en eest gheen wonder dat de bose
gheest versaghet wert, als hi gheesteleken lieden begort
siet met wapenen der doeghden, in eenheit der eendrachtecheit leven ; ende als hise overmids discoordien
noch scheiden noch dore gaen en mach, so wert hi
verwonnen ende drijft groten rouwe. Flier omme
scrijft de prophete van onsen here, o dat sijn stat
ghemaect es in vreden, Baer hevet hi ghebroken de
machten der hoghen, dat sweert, den scilt ende den
strijt » (i) ; ute welken woorden oppenbaer es, dat
eendrachtecheit brect alle wapene des bosen gheests.
Ende u si een siele ende een herte in Gode. Dit sijn de
eerste vruchten des gheests, die wi van beghinne onser
bekeringhen offeren selen den almechteghen Gode, ghiliker wijs als de eweghe wijsheit ghebidt ende seit
« Sone, ghef mi dijn herte, want wi werden eerst met
onsen herten ende met onsen wille ghetrocken tot Gode a.
Daerornme, eest dat wi met onsen lichame sijn ghescheiden vander werelt, so laet ons metten herten ende
met willen vereeneghen met Gode, op dat viii warachtechlike metten prophete spreken moghen : « Mi es
goet dat is Gode anhanghe. Want II die Gode anhanghet

(i) Hosea 2,17?

fol. 10 b.

fol. xi

a.
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die es een gheft (I) met hem » (2). Daeromme, laet
ons hem anhanghen, op dat wi sterc werden overmids,
hem, op dat wi een werden in hem, ende salech werden
met hem ende tot hem spreken moghen : a Mine ziele
hevet aenghehanghen na di ». Godlike minne scheidet
ons van der werelt ende vereent ons met Gode, ende
also sal ons werden een herte ende eene ziele in Gode,
eest dat wi ute al onser herten ende ute al onser sielen
Gode minnen. Want God es de godlike minne; ende
die in der godliker minnen blijft, die blivet in Gode,
ende God in hem. Ende want godlike minne niet en
soeket des haers, so volghet hier rechte na «' Ende
ghi en selt gheen dinc u heyghen heten, maer alle dinc
si u ghemeine ». Want wi en selen gheen eyghen dinc
hebben, noch gheen dinc mijn heeten, maer onse selen
wijt heeten, als onse roc, onse huus, onse cappe, ende
in anderen dinghen des ghelijcs. Want alle dinc selen
wi int ghemeine hebben ende noment in (3) ghemeinen
namen. Maer hier in coachmen merken hoe groot onderscheet es tusschen vleesschenliken ende gheesteliken
broeders, want de vleeschelike scheden dat ghemeene
es, ende dese makes ghemeene dat ghescheeden was :
die soeken een yeghenlic (4) dat sijns selfs is, dese
soeken dat Jesus Cristus (5) es, ende niet haers selfs.
Daeromme es dese broderscap beter dan die. Want die
nemet of ende dese wasset; die heeft ghescheedenheit,
dese hevet eenheit die verljgaet metter weerelt ende
(i) De lezing van het handschrift is hier niet volkomen zeker.
Bij den eersten oogopsiag leest men gheft; bij nadere beschouwing
bemerkt men aan den binnenkant der f (die in dit geschrift niet
onder den regel verlengd is maar op den regel binnenwaarts omgebogen is) een paar streepjes die het oeg eener e vormen, terwijl
het tevens blijkt, dat naast de t gekrast is. Zeer waarschijnlijk is
gheft hier dus verbeterd uit gheest.
(2) i Cor. 6, 17.
(3) Hs. nomen it, met de t naderhand rechts boven de i geschreven.
(4) In het hs. niet volkomen duidelijk : er is op deze plaats
gekrast.
(5) Hs. ih's xps. Het is verkeerd xps als christus op to lossen :
waar het woord voluit voorkomt vindt men cristus.
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dese blivet inder ewecheit. Want daer toe leven wi nu
bier te gader in desen huse, op dat wi hier na te gader
in hemelrike. bliven. « Wi sijn de kinder Gods », seit
,de apostel, « maer ten es niet oppenbaer wat wi selen
werden, maer vvi weten alst oppenbaer sal werden dat
Avi hem selen ghelijc werden, want wi hem selen Bien
Also hi es » (1). Ende te eenre ander stede : « Wi en
hebben hier gheene blivende stat, maer wi -ondersoeken
de toecomende stat » (2). Daeromme en selen wi niet
,eyghens hebben, maer ons selen alle dinc ghemeine
wesen. De menschen inder werelt maken hen deelen :
00cle eene gout ende selver, de ander husen ende ghsinde,
xle derde even groten name, macht ende glorie, de ene
.dit, de ander dat, elc na sijnre manieren; maer der
,goddiensteghereliede deel es God selve: Ende eest dat
wi sodanen varier willen hebben, ende alsodane eerfnesse also God es, so moeten wi so 'even dat wi werdech
sijn hem te besittene ende dat hi ons besitte. Willen
wi dan Gode besitten alse onse erve, sone sullen wi
:niet hebben buten Gode : Hi es (Ate ghierech dien niet
0en ghenoughet an Gode. Ende eest dat wi iet anders
willen, als gout, selver, eerve, met desen deelen en
wil God gheen deel wesen, na sinte Jeronimus woorden :
(( Ende ic », seit hi, « en ontfanghe gheene eerve onder
,de andere gheslechten, maer ic leve vanden tienden als
,een priester ende een dyaken, ende ic diene den outare
.ende werde vander offeranden des outaers onthouden ,
hebbic nootdorfteghe spise ende cledere, dat sal mi
,shenoe[ghen (3)]... »
Gent, Maart
Leiden, Juni 1894,

{1) 1 701/. 3, 2.
(2) Hebr. 13, 14.
31 Niet in het hs.
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NASCH RIFT.
Deze bijdrage was reeds gezet, toen de beer J. W,
van Leeuwen, uitgever en antiquariesch boekhandelaar
alhier, het volgende werk vvelwillend tot mijne beschikstelde :
Lucerna vitae perfectae cvm sacerdotalis, tvm
monachalis, ivxta Regvlam D. Avgvstini, ... avctore.
R. Patre F. Cornelio Lancelotto, ex Ordine Augustinian° S. Theol. Doctore, et olim per Belgium Prouinciali.., Antverpiae, Apud Hieronymvm Verdvssivm Anno
M. DC. MAI. in-4°, (X) + 574 + (XIV) biz.
Deze doorloopende, wijd uitgesponnen verklaring,
van den Regel van Sint Augustijn heeft natuurlijk niets te
maken met de hierboven medegedeelde « Bediedenesse »;',
maar zij words voorafgegaan door een tekst van den
Latijnschen Regel, die op enkele plaatsen afwijkt van
dien van 1553. Waar die afwijkingen voor mijn doel
eenig belang opleverden, heb ik er nog kunnen partii
van trekken in de noten.
Om aan anderen eene ontgoocheling, die mij zelf
is overkomen, te sparen, deel ik hier nog het volgende
mede.
Er bestaat een boekje in-4°, met den volgenden titel :Regula
Sanctissimi Patris Augu
stini Presulis et doctoris inclyti : vtri
usque testaments auctoritate con
firmata : eoipso iure approbata : quo fuit instituta :
vti clericalis vite spe
culum ._ euangelice
et apostolice
perfectionis
exemplar.
Deze incunabel, in twee kolommen gedrukt, bestaat
uit 74 bladen, waarvan 1-6 en 67-74 niet genummerdi
zijn, maar 7-66 wel, nL als : fol. 1 -- fol. lx. Op'
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fol. lix b vindt men het volgende colophon : a Impressum Brixie per Angelum Britannicum anno diii
.M. cccccxi. die. v. Nouembris.
Merkwaardiger wijze heeft dit boek van den Regel
van Sint ikugustinus niet anders dan den titel : het
bevat eigenlijk eene uitvoerige levensbeschrijving van den
grooten kerkvader, en kleinere van eenige andere heiligen.
Dat ik achter deze kleinigheid gekomen ben heb
ik weer to danken aan de dienstvaardigheid van den
Neer J. W. van Leeuwen, die, gelukkige bezitter van
een exemplaar van dit zeldzame boekje en met mijne
studie over den Regel van Sint Augustijn bekend, het
ten gebruike afstond. Hem zij daarvoor nogmaals de
verzekering mijner erkentelijkheid gebracht.
Leiden, 24 Juli 1894.
WILLEM DE VREESE.

4
\

ZEZERMIZZIE
BROER-JAN.

Voor Fernand.

had zooeven twee splinternieuwe stuivers van zijne moeder ontvangen, en thans,
op den dorpel der huisdeur gezeten, bewonderde hij met innig welbehagen de blinkende koperen
muntstukken.
Er heerschte in zijn zesjarig brein eene volkomen
besluiteloosheid omtrent het gebruik dat hij wel zoude
maken van lien onverwachten en als uit den hemel gevallen schat. Daarbij voegde zich eene rechtmatige verbaasdheid over moeders plotselinge, en -ongewone vrijgevigheid.
Dien namiddag had moeder Rika het « vreeselijk
volhandig met de schoonmaak » en Broer-Jan, woelzieker
en wispelturiger dan ooit, had haar geen oogenblik
met rust gelaten. Driemaal had hij met vuile handen
de pas gepoetste glimmende koperen randen van het
botervat bemorst, en tweemaal de gevulde koffiekan over
de blankgeschuurde tafel gestooten, met het pijnlijk
gevolg dat moeder hem een paar klinkende klappen
om de ooren had gegeven welke hem, even snel als
een door 's jagers bond opgespeurde haas, hadden doen
afdruipen. Doch de eentonigheid van het niets-doen
had hem weldra naar de keuken terug gedreven en
eventjes had hij in moeders melkkast een kijkje genomen, en in 't voorbijgaan en door 't verschuiven
van stoelen en tafels, het fijn gestrooide zand door
ROER-JAN
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,elkander getrapt. Ook was moeder Rika, ten einde
raad, juist bezig den woelzieken snaak naar de vier
windstreken, naar het uiteinde der wereld, ja zelfs
-naar de maan, te wenschen, toen zij den inval kreeg
hem met de stuivers te paaien.
Zoo gebeurde het dat Broer-Jan, daar op den drempel
,der huisdeur gezeten, zich in het bezit der twee glimmende muntstukken mocht verheugen. Hij nam ze in
coogenschouvv, keerde ze en draaide ze, wierp ze
,eventjes op den stee p om te hooren hoe ze klonken,
en de eldere metaalklank vervulde zijn gemoed met
een nooitgesmaakt genot.
« Hoeveel mooier moet het klinken, dacht hij,
wanneer de stukken van hooger vallen ! »
En om de proef op de som te stellen en zich de
illusie te geven (s at het geld regende, wierp hij, uit al de
macht zijner zesjarige krachten, de beide stukken hoog
in de lucht. Zij vielen rinkelend neér en Broer-Jan,
vund het zoo prettig dat hij twee-drie-, ja tot viertmaal toe het spel herhaalde, totdat moeder, door Jan's
vreugdekreten verwittigd, dat deze nog in
was,
hem van uit den koestal toeriep, of hij nog
niet weg
nog
was. Waarop Broer-Jan, heel gerust en als van de
waarheid overtuigd « ja, Moeder ! » antwoordde en
zich wear, dood eenvoudig, op den drempel neerzette
.om beide bestanddeelen van zijn fortuin opnieuw in
oogenschouw te nemen.
En toen ontstond in Jan 's brein een moeilijk
vraagstuk : Welk gebruik zou hij wel van die twee
stuivers maken ?,..
Broer-Jan kon maar tot geen besluit komen.
- En toch daagde voor zijn geest een allerheerlijkst
tafereel op' met allerhande prachtvisioenen van suikerstukken en ulevellen, door vergulden peperkoek en
boterletters omgeven, als het tooverachtig schouwspel
van laaiende wolken badend in den gouden stralenstroom der ondergaande zon.
Ulevellen ! dacht Jan, zijn heerlijke dingen, maar
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suikerbollen en chocoladeboonen ook. Of zou hij niet
liever een guitig aapje op een stokje koopen ? 0 ! ja,
dat zou prettig vvezen! ..... Maar, bij Krelis, die in
't dorp een winkel hield in spek, eieren, speelgoed,
enz., enz., had onze Jan een alleraardigst houten
paardje voor het venster zien staan dat hem sinds drie
weken de oogen had uitgestoken, en het hartje van
verlangen had doen gloeien! Of een potlood ? dan kon hij
huizen, paarden, koeien, geiten, ja, zelfs Mie, moeder's,
waschvrouw, uitteekenen, en den witgekalkten muur
der vaderlijke woning met duizende allermooiste schilderijen en beeltenissen bekleeden, even als in de Kerk,
waar ook allerlei zulke prachtige beesten en menschen
en huizen op den wand stonden afgebeeld.
« Tijd brengt raad, » dacht Jan, en daarom begon
hij dan weer met de stuivers te spelen, wierp er
66n een heel eind van zich weg, poogde den anderen
er op te smijten doch slaagde niet in zijne poging.
Toen ontwaarde hij eene zwarte vlieg op den witten
muur nevens het venster, en die daar, als eene inktvlek op een schoon ye! papier, op de blankheid van
den vaderlijken gevel uitblonk. Met al de kracht
zijner zesjarige spieren wierp hij er een der koperen
stukken heén, doch met het gevolg dat de vlieg ongeraakt en ongedeerd zitten bleef en dat de stuiver, dwars ,
door de ruit been in de kamer op den roodsteenen
vloer te recht kwam, er eenige kringetjes maakte, en
ten slotte er heel bedaard ging liggen, en Jan scheen
aan te staren met een sprekenden blik : koperen stuivers
kennen geene hinderpalen.
Eilaas, moeder Rika had gerucht gehoord, en
kwam nu toegeloopen, en zag wat er gebeurd was,
_ en schoot in eene rechtvaardige woede, en recht op den
knaap toe. Deze stond, met de eene hand in den broekzak,
den overblijvenden stuiver te bekijken, en scheen zich
of te vragen hoe het mogelijk was dat zulk een edel
ding als het geld, schelmstukken plegen kon, als ruiten te
breken. De onmeedoogende hand der verbolgen moeder,
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welke tot driemaal toe op zijne bollewangen neerkwam,
rukte hem uit zijne diepe overwegingen. Daarna voelde
hij diezelfde tuchtigende hand hem bij het kruis zijner
broek grijpen en zich zelf tusschen hemel en aarde opsetild, terwijI de andere hand, hare zuster in het werk
.der kastijding ter zijne sprong en dit werk, op Jan's
kaken begonnen, op het vlak tegenovergestelde deel van
het lichaam voortzette.
En Broer-Jan huilde als een kikvorsch in nood, bij
maneschijn, op den boord eener sloot. Doch wip —
gebruik makend van de omstandigheid dat moeder hem
een oogenblik losliet om adem te scheppen — snel als
een pij1 uit den boog, was Jan achter de schuur verdwenen en de weide in.
Daar was hij weldra al zijn leed vergeten, en was
niet om hem te folteren de gedachte daar geweest dat
zijne fortuin tot de helft geslonken was, hij had zich
in een hemel van zaligheid gewaand, in die groote,
breede groene weide, met duizende bonte, geurige
bloempjes bezaaid en met den lachenden zuiver blauwen
hemel, eindeloos ver boven hem uitgestrekt.
Broer-Jan, liet zich in 't midden der weide ne8r,
en, met de beide handen onder het hoofd, ging hij
op het malsche Bras liggen denken aan het spoedig
verzwinden der idealen en het vergankelijke der wereldsche goederen.
Boma, 3 April 1894.
PIETER DANCO.
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Europa's grootste staatsman,
held onzer eeuw en de roem van Groot-Britanje
heeft op 3den Meert 11. aan zijn openbaar leven
vaarwel gezegd.
Punch, een beschetst weekschrift van Londen, maalde
ons den oudgedienden oorlogsheld af, als een grijze strijdef
der middeleeuwen, die in de wapenkamer zijner oude burcht
is weergekeerd om er zijne zware wapenrusting af to leggen.
Vizier en helm, harnas en bandelier liggen aan zijne voeten
en, gekleed in malienkolder, hangt hij het gevreesde ea
vreeselijke slagzweerd met breed gevest, tusschen twee spijkers aan den ouden grauwen muur : De afgematte krijger
is 't oorlogsleven moede en verlangt naar rust in den schoot
zijner familie.
Ja Gladstone was een oorlogsman, Gladstone was een
held, gelijk er maar weinige gevonden worden en gelijk er
waarschijnlijk weinige zullen aangetroffen worden in de staatsbesturen der toekomst.
Hij wierd van Schotsche ouders geboren in Liverpool,
op 29'n December 1809. Daar worden menige wondere dingen
verhaald van den kleinen jongen, als hij naar Eton schole
ging : Hij was, zoo 't schijnt, eene eerste w2terrat; roeien
en zeilen en zwemmen was zijn grootste vermaak, en als hij
nergens vindbaar was, vondt gij hem zeker op de rivier of
in dezen of genen waterplas.
Zijne stalen wilskracht, zijne ongeveinsde vrijmoedigheid en zijn onverschrokken karakter, waren de wonderbare
eigenaardigheden zijner jeugd : Men verhaalt dat, ter gelegenheid van eenen heildronk die hem tegenstak, de knaap
zijne diepe afkeuring lucht gaf, met zijnen roomer het
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onderste boven te keeren en op staanden voet de zaal te
verlaten. — Zijne schoolmakkers vonden er een boosaardigen wreed vermaak in, op Asch-Woensdag jaarmerkt, ,de
verkens hunne steerten of te snijden, en zoo' gebeurde het,
dat de jongen op zekeren gedenkweerdigen merktdag eenbundeltje zwijnensteertjes aan den stijl zijner deur vond,
hangen. Wat deed de - jonge Willem ? Hij zond eene uitdaging aan de spotvogels, persoonlijk om een ontvangstbewijs te komen <' dat hij in ronde hand op hunne kaken
zou schrijven >>.
Op 19 jarigen ouderdom trok Gladstone naar de Hooge-school van Oxford die alsdan volop in bloei was en de
rijkste vruchten over Britanje zond. Daar sloot hij zich,
aan bij de beroemde sprekersgilde « The Union »._, en droeg
er, in 183o, de eerstelinge zijner redevoeringen voor, een
meesterstuk van klaarheid, doorzicht en welsprekendheid, dat
ontzaglijk veel ophef verwekte. « Er is een man in Israel
opgestaan » schreef lord Lincoln, naar zijnen vader den hertog
van Newcastle, en de toekomst zou weldra dit gezegde waar
maken.
Tusschen Gladstone's beste vrienden waren Manning en
Hope. Betere makkers zou men vruchteloos zoeken en deugdzamere jongens bestonden er niet, Lijk Gladstone waren zip
beiden stugge protestanten der Staatskerk, en van bij noch
van verre, wilden zij met andersgezinden iets uitstaans hebben.
« En toch gingen wij, schreef Gladstone, op gevaar van groote
verergernis te geven en grove kastijding te krijgen, toch
gingen wij naar de kerk der Herdoopers, leer- en wetensgierig dat wij waren, ten einde onzen godsdier_st beter te
leeren kennen en verdedigen. » Het godsthenstig gevoel zat
diep in zijn jeugdig hert, en 't was treffend om waarnemen,,
zegde later kardinaal Manning, dat gij nooit Gladstone zaagt
ter kerke gaan als met zijnen bijbel onder den eenen en
zijn gebedenboek onder den anderen arm.
't Wierd gedacht dat Gladstone predikant .en Manning
staatkundige zou worden, doch, wonderlijk genoeg, de roepen
keerden : Manning werd protestantsche geestelijke en Gladstone staatsman.
In 1831 deed hij eene omreis op 't vasteland en bracht
zes maanden in Italie over. In den herfst van 't volgende
Saar dong hij, op 't aanzetten van den hertog van Newcastle,,
naar den Kamerzetel van Newmark eh wierd met groote
meerderheid van stemmen tot overwinnaar uitgeroepen.
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't Was in -1834, dat de koning zijn kabinet ontbond en
Gladstone minister maakte. Twee jaar later beklom koningin
Victoria den troo p . De jonge minister die toen deerlijk aan
oogziekte leed, wierd door zijnen geneesmeester terug naar
Italie gezonden : Daar knoopte hij kennis aan met den
beroemden geschiedschrijver Macaulay en bracht er met
zijnen vriend Manning menig bezoek aan kardinaal Wiseman,
die alsdan aan 't pausehjk hof verbleef. Korts na zijnen
terugkeer in Engeland trad hij in het huwelijk, en betrok
met zijne gemalin het burgslot van Hawarden.
Gladstone's partij rees eri daalde met de tij en ebbe
der afwisselende gezindheid. In 1846 gaf hij zijn ontslag
als vertegenwoordiger van Newmark, en wierd gekozen voor
de hoogeschool van Oxford.
Zoo kwam het jaar 50, het jaar van genade, door de
goddelijke Voorzienigheid uitverkoren, om op de geleerde
wereld wonderen te werken van goedertierenheid en bermhertigheid : De Gorhamsche twist brak uit in Oxford, en na
menige netelige onderhandelingen besliste de Anglikaansche
Kerk « ex cathedra » dat het sakrament des Doopsels van
geene volstrekte noodzakelijkheid was ter zaligheid : Zij
vonniste heur eigen en luid klonk de schreeuw die langs
alle kanten opsteeg : Manning en Hope kwamen tot nadenken, de goddelijke genade trof hunne ziel, en na ernstig
onderzoek en grondige studie sloten zij hun in de rangen
der Katholieke Kerk. — Helaas ! Gladstone bleef hoorende
doof en ziende blind, gelijk hij zelf aan Manning bekend
zou hebben, en met bloedend herte, misschien ook wel
met wroegend geweten, zag hij zijne boezemvrienden zijne
zijne verlaten en « naar Rome overloopen ». Spijtig en betreurensweerdig was het voor 'de Kerk zoowel als voor hem,
dat Gods genadestraal op onvruchtbaren bodem viel of,
misschien, moe4willig buitengesloten wierd! Welk eene aanwinst zou het geweest zijn voor den waren godsdienst hadde
Gladstone zijnen vriend Manning gevolgd en de doolleer
afgezworen!
« Daar was een tij d, schreef de Review of Reviews, dat
Gladstone predikant zou worden. In de Anglikaansche Kerk,
nochtans, zou hij verdrongen, benauwd en opgesloten geweest
zijn. Om te begrijpen wat hij had kunnen worden, moet
gij veronderstellen dat de groote omwenteling der XIV e eeuw,
Engeland niet van Rome gereten hadde en dat Gladstone,
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-in plaats van eerste minister, Paus geworden ware. Hemel!
welk een pans hij zou geweest zijn! Wat zou hij gewroet
hebben in de opeengestapelde schatten der boekerij van
het Vatikaan, en welk een genot gesmaakt in de 'lange
plechtigheden der katholieke kerken! Waar, in de wijde
'w ereld, zou hij zoo uitgestrekt een terrein gevonden hebben
voor 't beoefenen van zijn wonderbaar talent in de kunst
,van onderstheiden ? »
Wat er ook van zij, Gladstone bleef protestant. In 1853
wierd hij minister van 't geldwezen, en 't wordt als eene
aardigheid aangehaald, dat hij de eerste was, die het geldelijk verslag en de staatsbegrooting met welsprekendheid
verhandelen, en er een meesterstuk van klaar- en keurigheid van maken kon.
Men zou wellicht denken, dat de staatsman midder-wijl geenen tijd kon vinden voor andere bezigheden. 0 ja!
Hij was van gevoelen dat, na de hardste en moeilijkste
taak, de vereischte uitspanning voor geest en lichaam zeer
wel kan genoten worden in een lastig werk van anderen
aard : zijne geestontspanning zocht en vond hij in de studie
van oude schrijvers, voornamelijk van Latijnsche en Grieksche
dichters en ten jare -1858 gaf hij een geleerd werk van drij
boekdeelen in het licht : « Studia op Homerus en het home,ische tickak. »
Zijne lichaamsontwikkeling dankte hij aan lange wan.delingen en vermoeiend handwerk : Gladstone heeft zijnen
tijd beleefd, dat hij 15 uren per dag uitstappen kon, en
zijn grootste tijdverdrijf vond, in het neerhakken van zware
boomen : Blootshoofds en in hemdsmouwen stond hij, in
,alle weder, de bijl te hanteeren dat de spaanderen in.
't ronde vlogen, en als hij, doodvermoeid, naar zijne weikkamer wederkeerde, was hij gereed om de meest ingewikkelde vraagstukken aan te vatten, en weder de droogste
staatkunde te verhandelen.
In 1866 werd Gladstone de leidsman van 't Lagerhuis,
.en pas waren er twee jaren verloopen of hij stelde het
beruchte ontwerp op 't getouw : « De ontstichting der
Anglikaansche Kerk in Ierland. » De Kerk door de wet
gesticht en aan Ierland opgedrongen vond er geene volgelingen, en nochtans waren de Ieren gedwongen in iedere
parochie eene protestantsche kerk en eenen predikant te onderhouden welke laatste hoegenaamd niets uit te zetten had.
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Dot onrecht was wraakroepend en eene schandvlek te meet
op de Engelsche kroon. Zoo diep nochtans zaten de oude
vooroordeelen tegen Ierland in het hert der regeering, dat _ Gladstone's wetsontwerp door het Hoogerhuis verworpert
werd : De minister deed eenen oproep aan de natie ; eene'
algemeene kiezing volgde; Gladstone wierd hoofd van hetkabinet en haalde er in 1869 zegewerend zijn ontwerp door.
Die zegepraal wierd met nijdige oogen aanzien, niet
alleen door de dweepzieke Lords, maar door de Koningin
zelve, die hardnekkig de ontstichting der kerk voor Ierland
had tegengewerkt, ofschoon zij gewillig genoeg eenige hervormingen hadde toegestaan. Het wilde nu lukken, dat het
gestemde wetsontwerp te onderteekenen gebracht wierd, als°
Gladstone bij toeval in 't paleis van Windsor vertoefde.
Hare Majesteit gaf lucht aan de bitterste gevoelens en in
't vuur van hare verbolgenheid, scheen zij zelfs Gladstone'
te bedreigen Naar handteeken te weigeren. Vinnig geraakt
over lien weerstand riep de Staatsman : « Maar, Mevrouw,
gij moet teekenen. » Kleurend van verontwaardiging sprong,
Victoria recht : « Weet gij, mijnheeer, wie ik ben? » —
« Ja, mevrouw, gij zijt de koningin van Engeland. Doch
weet awe Majesteit wie ik ben? Ik ben het yolk van
Engeland. » De trotsche vorstin was ontzadeld; het verhoor"
was opgeschorscht; de minister werd in korte woorden aan-geraden betere manieren te leeren, en haastig buiten gelaten.
Sedert dan stond Gladstone in ongenade met het
koninklijk hof, en tot heden toe schijnt die oneenigheid nog
niet vereffend.
Alle listen wierden beproefd, om den volksgezinden
wetgever het leven onmogelilk te maken. De giftige piper)*
eener ellen dige geestdrijverij snorden uit den donkere en
bereikten dikwijls hun doel. Gladstone, immers, had te
Rome geweest en, in een ernstig ,onderhoud met Zijne
Heiligheid, over de schandige verdrukking van Ierland gesproken, hem belovende, zijn uiterste best te doen, om
de ontstichting der Anglikaansche kerk te verwezenlijken.
Weldra schreeuwde men moord en brand : Gladstone was.
Jezulet cn pausgezind, en ontving zijne bevelen rechtstreeks
van Rome. Helaas ! De protestantsshe dweepers bereikten
gedeeltelijk hun doel, want de beschuldigde greep naar depen en met gal en edik schreef hij een bijtend vlugschrift
tegen Rome en zijne aanmatigmgen onder den titel van
Faticanismus.
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In 1873 gaf de minister zijn ontslag, en scheen geneigd
het overige zijns levens in rust en eenzaamheid, door te
brengen.
Evenwel, in 1876 schoot hij eensklaps wakker, en vier
jaar lang, vocht hij onverpoosd en met onversaagd geweld,
tegen zijne staatkundige tegenstrevers op buitenlandsch gebied.
Nu was hij in 't vuur, en in 't vuur zou hij blijven. In
den uitkomen van 188o het hij hem voordragen voor Midlothian in Schotland en behaalde de roemrijkste overwinning
die ooit candidaat ten deele viel. Daarop werd hij opnieuw
eerste minister en kanselier van het geldwezen.
Het kabinet werd ontbonden in 1885 en Lord Salisbury
nam de plaats in van Gladstone.
In 't begin van Januari 1886 wierd Gladstone hoofdminister voor de derde maal, en korts daarna, op 8 April,
bracht hij zijne Home-Rule Bill voor den dag. Nooit zullen
oor- of ooggetuigen het onbeschrijfelijk schouwspel vergeten
dat het Lagerhuis dien avond opleverde : De volksvertegenwoordigei s wierden van hier naar ginder gestooten of onder
de voeten getrappeld, door de joelende menigte die naar
de poorten stroomde en vocht om binnen te geraken,
en wanneer de Grand old man op het tooneel verscheen
en zijnen weg naar binnen baande steeg er een dreunend
en donderend gejuich uit duizende en duizende kelen, dat
wijd en zijd, als 't geloei eener wade zee, over Londen
weergalmde.
Doch, zulk eene reusachtige en onvoorbereide omwenteling als dit nieuwe ontwerp in zijne plooien droeg, was te
onverwacht gekomen, en het wierd derhalve na de tweede
lezing verworpen. Het kabinet viel in duigen, en Gladstone's
grootsche plannen staken in 't dak.
Niettegenstaande deze nederlaag was zijne kalme bedaardheid en koele onverschilligheid wonderbaar en onbegrijpelijk : « Hoe dikwijls hij ook verslagen worde, zegt zijn
levensbeschrijver, nooit geeft hij den moed verloren, en
alhoewel zijne eigene vrienden meer dan eens Requiescat over
zijn gewaand staatkundig graf hebben gegrift, hij houdt er
telkens aan Resurgam in de plaats te beitelen. » Waarom ?
« Omdat de band die mij aan 't openbaar leven verbindt,
het Recht voor Ierland is. »
Het vijandige ministerie kwijnde en stierf weldra aan
bloedverlies en in 1892 wierd het opnieuw algemeene kiezing
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De liberale gezindheid bekwam de overhand, en eens to meer,
stond de grijze staatsman aan het roer. Zijn groot gedacht,
het doel van al zijn streven, de Home-Rule Bill wierd opnieuw
voorgedragen doch dezen keen merkelijk vermeerderd en verbeterd. Welk een gedenkweerdige dag was de 17 Februari 1893 !
De Kamer was opgepropt met rustelooze en woelende menschendrommen, die alle beschikbare en onbeschikbare plaatsen
hadden mgenomen : Onder oorverdoovende en eindelooze
toejuichingen deed de Grand old man zijne intrede en begon
met zijn ontwerp : Drij geslagene urea stond hij daar en
sprak met al het vuur en den geestdrift zijner jongelingsjaren, met eene nauwkeurigheid en bondigheid en klaarte,
die heel de Kamer, jong en oud, met verstomming sloeg.
Zijn wetsvoorstel stond op 't getouw, en nu ving er een
echt slavenwerk aan, dat nacht op nacht, week op week,
maand in maand uit werd voortgezet, en altijd was hij op
zijnen post, met oogen en ooren open, met gescherpte
aandacht, met al zijne geestvermogens in voile werking, en
het wel doordachte woord op de spraakveerdige tong. Na
89 dagen was de arbeid voltrokken en op 8 September 1893
ging de Home Rule Bill naar het Hoogere Huis. Welnu,
wat deden de Lords ? Zij oordeelden het wetsontwerp hunner
aandacht onweerdig en verwierpen het ongenadig. Gladstone
zweeg, en koel als een marmerblok, legde hij de -verworpehnge op zijde en wijdde zijne krachten aan andere staatsverbeteringen van 't grootste gewicht. Halsstarrig en koppig
als muilezels zetteden de Lords hunnen hatelijken tegenstand voort. Het grijze kabinetshoofd gebaarde van niets en
ging rustig zijnen gang totdat eindelijk de maat bordevol
was en overliep. Toen, nl. op 1 e Meert 11., zong hij zijn
vreeselijk oorlogslied in eene redevoering, zoo kort en klaar,
zoo pittig en afgemeten dat er 't land van wakker rale. De
wapenkreet liep als bliksemvuur naar Noord en Zuid en
Oost en West en de oorlog was verklaard aan de eifelijke
leden van de Hoogere Kamer.
En dan, dan legde Gladstone zijne wapenrusting of en
diende zijn ontslag in, verzekerd als hij was, dat Home Rule
op vaste gronden stond en eens zegepralen zal.
In een verder artikel bespreken wij Gladstone's huiselijk leven.
J. FESKENS.
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LANDJUWEEL VAN 1497.

jaar, zooals de plaatselijke bladen reeds
meidden, zal te Gent herdacht worden het groote
Landjuweel van 1497. Bereids is een comiteit tot
stand gekomen dat de zaak in harden heeft gekomen, en, naar
men verhopen mag, tot een goed einde zal weten te brengen. De meeste leden er van, immers, zijn dezelfde die, op
zeer korten tijd en met betrekkelijk geringe hulpmiddelen, den
grooten historischen stoet, welke dit jaar is uitgegaan, heeft
ingericht, tot voldoening van alien, die hem gezien laat
ons maar zeggen : bewonderd hebben.
De meeste onzer Lezers weten waarschijnlijk niet wat
een Landjuweel was, of, beter gezegd, hebben van zulk feest
een verkeerd gedacht kunnen opvatten na hetgeen hun, twee
jaren geleden, te Antwerpen als Landjuweel was voorgesteld.
Een Landjuweel in de XVe en XVIe eeuw was een
wedstrijd, beroepen hetzij door een schuttersgilde, hetzij
door een rederijkersgenootschap. Men noemde dit feest
Landjuweel, naar de kostbaarheden, meest in zilver, welke'
als prijzen waren uitgeloofd en welke men juweelen placht
te heeten.
Het bestond uit twee deelen, of liever, uit Brie.
Het eerste was de plechtige intocht der mededingende
genootschappen, te water, of fangs de straten ; het tweede
was de schieting aan den doel, of het rederijkersspel op
de markt; het derde was de hofhouding, of de luisterlijke'
« staat » der gilden in de door hen betrokken afspanningen.
Voor ieder deel waren prijzen te winnen, alsmede voor de
van verst gekomen gilden:
Van dergelijke vereenigingen kunnen wij ons in dezen
OEKOMEND
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tijd moeilijk een volledig en, nauwkeurig denkbeeld vormen
de gilden immers beleefden, in de XV e en in de eerste helft
der XVIe eeuw, hun hoogsten bloei, en lieten 't hun veel
geld kosten, daarbij nog mild ondel steund wordende door
het magistraat hunner gemeente. In de optochten, van welke
er eenige, tot de minste bijzonderheden, door ooggetuigen
beschreven zij n, verschenen prachtige triomfwagens, rijk uitgedoste ruiters en gezellen te voet, een groot getal speelkarren
en wagens, zelfs de adel en het magistraat der groote gemeenten,
ja dikwijls de vorst des lands, als lid van het gilde, dat hij
vergezelde. Om deze optochten te zien kwamen duizende
en duizende nieuwsgierigen van heinde en verre naar de
feestvierende stad gesneld.
De prijskamp begon twee of drie dagen na de plechtige intrede. Het Gentsch Landjuweel van 1497 duurde niet
min dan zes weken!
De voornaamste, de rijkste Landjuweelen, in Gent gehouden, hadden plaats in 1440 en 1497 en werden ingericht
door het St.-Jorisgilde (Voetboogschutters).
Op het eerstgemelde verschenen niet min dan 64 genootschappen, onder welke 7 van rederijkers. Brussel kwam met
omtrent 8o0 personen, waaronder io ruiters. - Brugge had.
224 man, alle gelijk gekleed, en 3 karren bedekt met prachtige tapijten. — Oudenaarde daagde op met 88 gezellen
zonder boog, 365 met boog, eenen speelwagen, 339 ruiters,
den gildekoning omringd door 79 zijner st idsgenooten. —
Mechelen kwam binnen langs het water met 2 groote schuiten; een vaartuig in den vorm van eenen draak (waarschijnlijk
om de Gentenaren te meer te believen); drie barges, waaronder eene met de beelden van St. Joris en de Maagd;
eene schuit in den vorm van eenen eenhoorn ; eene andere
verbeeldende een sterk kasteel met zeven maagden (atbeel‘ding der zeven stadspoorten van Mechelen); eindelijk eene
pleit met 24 personen berrtand, enz. enz.
Het schuttersgezelschap van het Prinselijk Hof bestond
uit io rijkgedoste ridders en heeren.
Het Landjuweel van 1497 bleef « het groote » genoemd,
,omdat het verreweg in pi acht en luister alles overtrof, wat
men ooit te voren te Gent gezien had. Brugge's kruisboogschutters waren vergezeld van het magistraat der stad en
ook van aartshertog Philip den Schoone ; met hen waren
6 wagens en ongeveer 200 ruiters. — Oudenaarde bracht
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-mede 132 wagens, overdekt met wit laken; 88 paren ruiters,
-nog een 5o tal andere, en meer dan 200 gezellen te voet. —
Antwerpen verscheen met 105 wagens, ieder met 4 manners
klaarop ; 400 gezellen te voet ; een olifant (vermoedelijk de
eerste, dien de Gentsche bevolking te aanschouwen kreeg);
nngeveer 400 ruiters, waaronder 62 met mouwen vol peerlen
en gesteenten ; het magistraat en de edelen der stad, enz.,
enz. — Brussel had eenen wagen vol zotten ; een honderdtal andere wagens, onder welke verscheidene geheel verguld;
Jandere voertuigen met speellieden en rederijkers. Voorts
I4o ruiters, de Kanselier van Brabant, enz. enz.
Onnoodig te zeggen dat elk groot glide zijne trompetters,
-fijfelaars, bazuinblazers, gekken enz. bij zich , had, en de
gezellen op hun paaschbest waren gekleed. De Excellente
Cornicke deelt de kleur van hunne habijten, hoeden enz. mede.
De inkomst der vreemde gilden duurde zeven dagen.
Het waren namelijk die van leper, Rijsel, Damme, Aalst,
Brugge, Dendermonde, Kortrijk, Oostende, Nieuwpoort,
Hulst, Oudenaarde, St.-Winoksbergen, Veurne, Waasten, Maastricht, Doornik, Mechelen, Halle, Bergen, Loven. Ath,
Nijvel, Antwerpen, Arras, Brussel, 's Hertogenboch, Binche,
Diest, Meenen, Berg-op-Zoom, Lier — samen 31 steden.
De dramatische stukken, te Gent in 1497 gespeeld,
-waren uitsluitelijk esbatementen satyrisch, geestig soms,
maar doorgaans weinig zedelijk. Het al te grove moest er
nochtans uit, want de Gentsche St.-Jorisbroeders gaven
maar prijzen aan degenen, die « schoonst ende ghenoeghelixt battemende, spelen souden in duytscher talen, ronden
rijme, sonder vylonie ofte dorperheyt tselve battement inheb=
c bende ». — Twee c rijckelike zelveren kannen, 6 mark
weghende, » waren bestemd voor de beste Vlaamsche rederijkers; eene zilveren kan, van gelijk gewicht, voor de gezelJen » spelende « in Walscher tale >>.
Uit het vorengaande ziet men, dat er in het ontwerp
voor het toekomend jaar stoffe genoeg steekt voor een
heerlijk, uiterst merkwaardig feest, hetwelk ongetwijfeld de_
belangstelling van velen, ook buiten onze muren, verwekken
zal. De voorstelling van tooneelgewrochten uit de middeleeuwen zal, beter dan de lezing van welke stukken ook,
eene duidelijke afspiegeling geven van den geest, die onze
-letterkunde toen bezielde, en ons vergunnen eenen blik te
werpen op zeden en begrippen, welke sedertdien oneindig
zijn gewijzigd.
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Het Landjuweel van 1895 zal een echt volksfeest zijn.
En dit moet, want de Rederijkersfeesten zijn het altijd
geweest. 't Waren poorters en ambachtslieden die, nadat het
kerkelijk spel, door de geestelijkheid, in de kerk of op het
kerkhof, had uitgebloeid, de kunst in 't leven hielden en
bij elke feestelijke aangelegenheid het yolk er mede eenige
uren van uitspanning en genot verschaften.
Eerlang zal men de lijst der Vlaarrsche en Fransche
stukken, welke op het Landjuweel zouden kunnen vertoond
worden, aan de beoefenaren der dramatische kunst, in ons
land, rondzenden. Aan deelneming van deze zal het wel
niet ontbreken!
FR. DE POTTER.

STULTITIA CRUCIS (1).
Sint, Franciscus vOOr den Bisschop van Assisi.
Sed Nos quidem spem omnem ac plane
fiduciam collocamus in humani generis Servatore Jesu Christo, probe memores, qu23
(Aim et quanta per stultitiam Crucis et
prdicationis ejus patrata sint, hujus munch
obstupescente et confusa safiientia.
(Epist. Apost. Leonis P. P. XIII,
20 Junii, 1894.)
FRANCISGUS was een zoon van PIETER BERNARDONE, een schatrijken handelaar van Assisi, en wierd, om zijn ridderlijk en beminnelijk
karakter, door zijne gezellen gevierd als de bloem van Assisi, de
koning der yongelingen.
Sedert eenigen tied nam hij geen deel meer aan de lustige vermaken
der jongelingschap van Assisi, hij verbleef Never in de spelonk, waar
hem de gekruisigde Jesus verschenen was ; of troostte en verpleegde
de zieken en ellendigen.
Hierom was Bernardone, een ruw en gierig man, ten uiterste
verbitterd. Na, op eigen hand, strenge en barbaarsche tuchtmiddels
tegen zijnen zoon beproefd te hebben, daagde hij hem vOOr den
rechterstoel van den Bisschop van Assisi, om hem eene voile en
rechterlijke verzaking aan zijn erfenisdeel of te persen. Franciscus verscheen
vOOr den Bisschop ; en, in eene vurige beweging van den H. Geest,
ging hij een weinig ter zijde, wierp zijne kleederen uit, en kwam terug
met enkel een boetkleed aan. Dan riep hij op begeesterden toon :
Voortaan mag ik luidop zeggen : Onze vader die in de hemelen
zijt, aan wien ik al mijne schatten heb toevertrouwd, in wien ik al
mijne hoop heb gesteld. »
Het was in de maand April, 1207. Franciscus was toen vijf en
twintig jaar oud.

(1) Cantate getoonzet door den eerw. heer D. Cooreman en uitgevoerd
op de prijsuitdeeling in het Klein Seminarie van Sint Nicolaas, den
9 Augustus 1894.
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De Koor bestaat uit Gezellen van Franciscus, die, verblijd bij
het nieuws van zijn; terugkomst, te zijnen huize hem kwamen afhalen
om weer aan een feesttochtje deel te nemen.
GEZELLEN.

Koeltjes en vlindertjes vliegen en zweven,
Dartelend blijde van blomme tot Blom ;
Hoog op den heuvel daar, diep in de dreven,
Geurt het en gonst het van Lente en van leven,
Alom !
Franciscus, kom !
Langer niet lusteloos binnengebleven !
EEN GEZEL.

Franciscus, gij, ons liefste zanger,
Wat zwijgt en treurt gij lang en langer,
En schuilt gij in uw kooi ?
't Is Lente, en al de voglen zingen ;
't Is Lente : zie, hoe blij ze springen,
In frisschen niéuwen tool.
GEZELLEN.

Franciscus, kom !
Langer niet lusteloos binnengebleven !
FRANCISCUS.

Triomf! de Winter heeft verloren :
Zijn stuursche stormen liggen stil,
Zijn wisselzieke luim en gril
Zal 's levens werk niet langer storen.
Triomf ! de Koning van de Lente
Rent aan, in rijken dos getooid :
Hij houdt de vlag der Liefde ontplooid,
En noodt ons alien naar zijn tente.
Gezellen, op ! en schaart in 't wapen,
Blijmoedig, u rond mijnen vorst :
Hij lescht in reine Liefde ons dorst
En laat ons vreugd en glorie rapers.
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GEZELLEN.

Triomf ! Assisi's bloem
Is weer ontloken.
Triomf ! ons eer en roem,
Te lang verdoken,
In duisternis , en nacht,
Is in der Lente pracht
Weer uitgebroken !
EEN GEZEL.

Franciscus dankt !... « Tot later » groet hij ;
Want spoedig been. en verder moet hij,
Waar vader Bernardone's klacht
Hem vO6r den stoel des Bisschops wacht ! —
Zou « den Koning der jeugd »
Hem, ons leven en vreugd,
Vaders woede niet sparen ?
Op ! gezellen, in stoet !
Wij, we zullen 't gemoed
Van den vader bedaren !
GEZELLEN.

Heil, den Koning der jeugd I

Geen, in vroomheid en vreugd,
Zal hem ooit evenaren !
Weder treedt hij in 't licht,
Weder glanst zijn gezicht
En ontvlamt onze scharen 1 —
Hem kreukte, ach ! heimlijk herteleed
Het gladde voorhoofd, hoog en breed ;
Hem welkten wang en rozenmond,
In storm en vlaag, bij winterstond !
Toch lief bleef het blinkende, bruine gelaat,
Omlijst van de gitzwarte, golvende lokken !
Toch, helder en rein, als hij de oogen opslaat,
Zijn vonklende blikken van goedheid doortrokken ! —
Als David is ons koning klein,
Doch boven hem in onschuld rein ;
In schoonheidsbloei, een Absalon ;
In wijsheid, pracht en zwier, een Salomon !
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BERNARDONE.

Ja, Absalon ! zijn vaders kruis,
De val en schande
Van 't bloeiend huis,
Dat goud en glorie hem verpandde.
Ja, Absalon ! die kwist en deelt
Met onverlaten;
En vleit en streelt
Het laagste yolk, het schuim der straten.
Ja, Absalon ! die wijkt en vlucht
In woudspelonken;
En zot verzucht
Urn met een kroon van smaad to pronken !
Ontaarde !
Wel u, dat ons de Bisschop ziet;
Of... neen ik, neen, 'k en spaarde
Op uwen rug de slagen niet !
GEZELLEN.

Bedaar, Heer Bernardone,
Gij lastert uwen zone,
Die dwaalde, doch niet viel.
Verdwenen zijn de vlagen,
Met Winters droeve dagen :
't Wierd Lente in zijne ziel.
FRANCISCUS.

Triomf ! de Wereld heeft verloren !
De Hoogmoed viel en ligt geveld :
Hem trof in 't p ert mijn zoete Held,
Die kruis en knechtschap heeft verkoren.
Triomf ! het Lam ging uit ; het prentte
In stof en slijk zijn voetjes blank,
En bloemen sproten, slank en rank,
Rein, reiner als het licht der Lente.
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Rijn Bruid, hoe schoon in de arme kleeren !...
Zij lokte 't Lam ten hemel ctit :
o Broeders, helpt mijne arme Bruid
Mij winnen, minnen en vereeren !
GEZELLEN.

Zoo zoete zong,
Zoo diepe drong
Nog nooit zijn lied :
Het vloeit, en giet
Ons honigdauw en zongestraal
Den bangen zin
En boezem in ! —
Is 't Serafsgloed, of aardsche kwaal ?
Sirenenzang, of Englentaal ?
Wie, wie beslist ?
BERNARDONE.

Ik ! Dwaasheid, waanzin is 't,
Doorbrengers kwaal en boet ! —
Ik wil mijn naam, mijn goed
Voor schande en scha behoed :
1k loochen hem mijn bloed!
GEZELLEN.

Vader, vader, vloek hem niet ! ....
Hemel ! .... ziet !...
Door dolheid wordt zijn geest ontvoerd ;
Franciscus, ach ! ..... Ontsnoerd
Met rasschen ruk,
Valt, stuk bij stuk,
Zijn prachtgewaad !...
o Schande en smaad :
Hij treedt
In 't schamel kleed
Der boet
Den Kerkvoogd in 't gemoet !
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FRANCISCUS.

Triomf ! 'k heb last en leed verloren,
Mijn zin en ziele losgemaakt,
Om U, gekruiste Jesus naakt,
Om God, mijn' Vadcr hooggeboren !
Aan God, mijn' Vader hooggeboren,
Heb ik mijn schatten toevertrouwd,
Aileen op Hem rmin hoop gebouwd,
Die niemand nooit en zal verstoren !
SLOTKOOR.

(Pliesters en gevolg van den Bisschop.)

Heil ! wie schoonheid en jeugd,
Schatten, eer en geneugt'
Laat om Gods liefde varen :
Neen, in wijsheid en macht,
Neen, in bhivende pracht
Kan hem geen evenaren ! —
Franciscus, door Gods Geest bezield,
o Laat ons, voor uw' voet geknield,
Ons dwaasheid — praalzucht, lust en trots —
Vernedren voor de wijsheid Gods.
EUG. DE LEPELEER.

Ili 110

,41-$.,ii

r4Y
4

tOgiSRIVANNIE.613%

WAVVV--V VA-14
caigcaitc-41isrig,-;;,`

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICHT.
KUNST EN LETTEREN.
Maeterlinck. — Er is weinig koorn op den molen voor een
letterkundig overzicht ; als wij onze vrienden tegenkomen, :lebben
wij elkander zelden eenig nieuws mede te deelen. M AETERLINCK
heeft de aandacht der letterkundige wereld verwekt : gelukkig dat
wij van tijd tot tijd zijne gewrochten te genieten krijgen. Nu heeft
hij wederom drie kleine dramas uitgegeven, te weten Alladine et
Palomides, Interieur en La Mort de Tintagiles. Interieur heeft
meest indruk gemaakt ; lees de bespreking van De Gids van Juli :
« De personen die het interieur vormen : een vader, een moeder,
twee dochters en een klein kind, sluimerend op moeders schoot,
zijn zwijgende personnages. Men ziet ze uit den ouden met voilgen
beplanten tuin, binnenskamers, gelijkvloers, achter de verlichte
vensters zich bewegen. De vader zit met de handen op de knieên voor
den haard. De moeder, leunende met den elleboog op de tafel, staart
voor zich ult. De jonge meisjes, in het wit gekleed, zitten te
borduren, révent et sourient a la tranquillite de la chambre. Het
is negen uur in den avond. Zij wachten op de terugkomst van
een der dochters, die 's ochtends is uitgegaan om haar grootmoeder
te bezoeken aan de overzijde van de rivier, en nog met is teruggekeerd.
In den tuin zijn een drie en tachtigjarig grijsaard en een
vreemdeling te zamen. Zij weten wat er met het meisje gebeurd
is. De vreemdeling heeft haar lijk drijvende gevonden in de rivier,
en de grijsaard moet het droevig bericht breng aan hen, die
daar binnen op de afwezige zitten te wachten. Maar hoe zal hij
het aanleggen ? De vader en de moeder zijn oud en ziekelijk ; de
dochters zijn nog te jong, en alien hadden de gestorvene zoo lief.
Zal hij er binnen ;aan, en hun de droeve tijding zoo eenvoudig
meedeelen, als gold het eene gewone gebeurtenis? Of zal hij het
hun met large omwegen en in bijzonderhe len vertellen ?.... De
grijsaard en de vreemdeling spreken over de doode .....
En intusschen blijft het gezin daarbinnen i ustig bijeen, niets
vermoedend van de vreeselijke tijding die hun boven het hoofd
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hangt. Het schijnt dat zij zich nauwelijks durven bewegen, om het
kleine kind niet wakker te maken....
De stoet net het Iijk van de drenkelinge, dien de twee kleindochters van den grijsaard v2rgezellen, is in aantocht. Het oogenblik, waarop de slag hen daarbinnen zal treffen, nadert bij elken
stap, dien de dragers. doen..
Grootvader, zeg 't hun nog niet van den avond, vraagt Marie.
En de grootvader moet erkennen, dat hem bijna de moed ontzinkt
om nu de schrikkelijke tijding te brengen....
Zeg het liever morgen, herhaalt Marie, morgen als het dag
is, dun zullen zij niet zoo bedroefd zijn. De grijsaard geeft het
toe : la lumtere est douce a la douleur....
Er is geen tijd meer Zij komen. Men hoort reeds het geschreeuw
van kinderen, die meeloopen, het gemurmel van gebeden ; doffe
stappen en zachte stemmen. En terwiji de menigte den tuin binnenstroomt, zal de grijsaard naar binnen gaan, als boodschapper
van het ongeluk. De anderen blijven buiten staan, ziende naar
hetgeen daarbinnen voorvallen zal...
hij moet hebben aangeklopt, want alien richten te gelijk
het hoofd op en zien elkander aan ; dan treedt de vader langzaam
naar de deur, doet er den grendel of en maakt voorzichtig open.
De moeder treedt den ouden man tegemoet, steekt de hand naar
hem uit, maar trekt die terstond weer terug. Een van de jonge
meisjes wil hem zijn mantel afnemen, maar de oude man maakt
een gebaar als om te zeggen dat dit niet noodig is. Eindelijk
neemt hij plaats en wrijft herhaaldelijk met de hand langs het
voorhoofd. De anderen gaan eveneens zitten, en men ziet den
vader rad spreken. Nu opent de oude man den mond en alien
luisteren, onbeweeglijk. En dan plotseling ziet men de moeder
opschrikken. Ohl h mere va comprendre, roept Martha uit. Nog
heeft de oude man het niet gezegd. Men ziet, dat de moeder
hem in doodsangst ondervraagt; nog enkele woorden en nu staan
plotseling ook de anderen op, en vragen hem wat. Dan knikt hij
langzaam bevestigend met het hoofd. Il l'a dit . Il l'a dit tout
a coup roept de vreemdeling. En stemmen uit de menigte in den
tuin roepen : II l'a dit! Il l'a dit.
Zij die daar binnen zijn willen thans alien den tuin in, de
moeder het eerst. En terwijl zij naar buiten gaan, waar het grasperk schittert in de ges t ernde lucht, blijft het kind rustig doorslapen in de verlaten kamer. » — VAN NOUHUYS schrijft in den
Spectator a Het kind blijft rustig slapen in zalige onwetendheid,
als het onheil zelf al met zwaren stap den dorpel der woning
heeft overschreden.
Ik vind de weergeving van dezen toestand in Interieur zoo
m eesterlijk, zoo sober, zoo indrukwekkend, dat nog geen enkel
s tuk van MAETERLINCK, als geheel, mij zoo getroffen heeft.
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De nadering van het Onafwendbare heeft hij hierin gegeven
zonder gewilde symboliek, zonder mysterieuze voorteekens -- loch
juist daardoor wordt in het eenvoudig weergevcn van de toestanden
zeif, 'de menschelijke argeloosheid bij de nadering van het fatum,
de menschelijke onmacht tegenovei het vernietigend-brutale van
het feit op meesterlijke wijze gesymboliseerd. a
Dichters van dezen Tijd. — Over dezen bundel van VAN HALL
schrijft het Nederl. Museum : « Wie die keur uit onze nieuwste
dichters leest, zal waarschijnlijk geneigd zijn om den eerepalm
aan HELENE SWARTH uit te reiken.
Intusschen is het bevreemdend, dat buiten MEJ. SWARTH en
POL DE MONT al de Zuid-Nederlandsche dichters over het hoofd
zijn gezien.
Hebben DE GEYTER, GEZELLE, HILDA RAM en zcoveel jongere
.diehters gedurende de laatste twaalf jaren dan niets geschreven,
.dvt de aandacht van den beer J. N. VAN HALL waard was? »
Leconte de 1'Isle. --

FRITS LAPIDOTH

schetste in den Ned.

Spectator het dichterlijk vernuft van LECONTE DE L'IsLE : (( Niet

alleen omdat hem inspireerde, wat de groote menigte koud laat of
waarvan zij het bestaan nooit heeft vermoed, is LECONTE DE L'IsLE
tot nog toe zoo weinig bekend gebleven. Ook de wijze, waarop
hij vertolkte, wat er in hem leefde, moest hem verwijderd houden
van de groote massa verzenverslinders en uitgalrners van professie
of uit storende liefhebberij.
Hij gaf alles wat de echo zijner ziel deed hooren ; maar hij
gaf dit als Jichterlijke echo meer dan als lyrisch dichter : ik bedoel
dat LECONTE DE L' IsLE, in zijne majestueuse verhevenheid, durfde
en kon blijven in den toon van zijn onderwerp. Daardoor wordt
hij door zijne vereerders gerekend tot de allergrootsten , maar
juist omdat hij niet declameert, vinden verreweg de meesten zijner
lezers hem koud. Zij bespeuren niet het oneindig kiesch en schuchter
zich openbarend gevoel, dat zich — tusschen schijnbaar objectief
bedoelde regels — uit in details, waarover al te velen heealezen..,..
Het smetlooze van zijn vorm — op zichzclf natuurlijk een der
B rootste eigenschappen van een dichter — moet ook den opper.
vlakkigen lezer den indruk van koude geven. Geen woord te veel,
geene enkele tegemoetkoming aan de menschen, die zoo dankbaar
zijn voor wat liefs of wat quasi-geniaal onbekookte rhetorica : een
rythme en een taal, zoo rein als bronwater en, waar het, oncierwei p dat meébrengt, ook even koud.
LECONTE DE L'IsLE is misschien tegenover ztjne kunst de eerlijkste der Fransche dichters. Hij heeft nook een regel geschreven
anders dan om het schoone.
Hij is het volmaakte type van den letterkundigen kunstenaar*
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Daarom zal hij in de harten van alien voor wie het schoone
Aileen voldoende iz, om hun enthoesiasme te wekken, bliiven Leven
als een der grootste Fransche dichters en indien iemand durfde-

voorspellen, dat het nageslacht hem als verskunstenaar zal plaatsen
boven VICTOR H UGO, zou ik dien profeet niet beschuldigen vanoveririjving. » (28 Juli.)
Multatuli — Wij lezen in 't Nederlandsch Museum van
i5 Juli en 15 Aug. : « Dat het Belfort zeer hoog met JONCKBLOET 'Sboekje loopt, zal niemand verwonderen. » Zal het Ned. Museum
onpartijelig genoeg zijn om te verklaren dat wij, zooals wij vroeger
schreven, de persoonlijkheid van MULTATULI ongestoord laten en
in hem enkel den kunstenaar bewonderen?
Aangezien het Nederl. Museum beoordeelingen over het werk
van JONCKBLOET verzamelt, zullen wij aan eta tijdschrift de keuring
van de Vl. School vootleggen : « Wel is waar bevat het boekje
seen meldenswaardig nieuws, doch wij waren zeer verlangend
cm het oordeel van een catholieken priester te vernemen overden vrijdenker MULTATULI en diens veelbesproken eigenaardige
scheppingen.
Al ben ik M ULTATULI'S geestverwant, toch kan ik niet zeggen,
dat de heer JoNcm3LoET hem geen recht laat wedervaren, want hii
blijkt een ongeveinsde bewonderaar van hem te wezen en kent
zijne werken benevens de bibliographie daarvan op zijn duimken.
Met den denker is hij 't natuurlijk zelden eens, maar den kunstenaar brengt hij overal zijne geestdriftige hulde, ik meen, overal
waar hij ze verdient en waar ik ze hem ook zou bieden.
Want hij toont zich niet blind ten opzichte van MULTATULI'S
gebreken en tekortkomingen. Den Max Havelaar vindt hij een
mooi boek, heerlijk van stiji, en het Wijs mij de Plaats, waar
ik gefaaid heb wordt onovertreffelijk geheeten. Maar de Ideeért
dunken hem over het paard getild en met de overige gewrochten
loopt hij al evenmin zeer hoog.
Naar onze bescheidene mLening schenkt de heer JONCKBLOET
aan den schepper van Max Havelaar de eer en faam, Welke
hem toekomen, en met de hand op het hart moet ik mij
zijn oordeel nederleggen.
Wij weten it-rimers nu, dank vooral aan de brieven, dat
MULTATULI als mensch, jammer genoeg! geen krans mag worden
sevlochten, De denker staat met hoog en ziet dus niet wijd; mentreft nooit iets nieuws bij hem aan, tenzij den vorm, \vaardoor
hij dan ook eertijds de meeste jongelieden verblufte.
Maar de schrijver, de kunstenaar, de dichter verwierf zich in
de geschiedenis onzer litteratuur eene 1lijvende plaats tusschen de
mannen van genie. »
Tine(. -- P. ALBERDINGK THIJM schreef in de Dietsche Warande
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eene schoone studie over het muziekfeest van Aken Daatin lezen
wij : « Het oordeel door minstens honderd organen uitgesproken
is hoofdzakelijk dit :
Franciscus is een toonwerk van buitengewone oorspronkelijkheid, niet alleen wat de vinding, maar ook wat den vorm aangaat.
Wel treft men daarin herinneringen aan den szijl van vele groote
meesters; doch die herinneringen zijn zoodanig aangewend, dat
men de persoonlijkheid des toonkunstenaars door alles been hervindt en gevoelt, en aan nabootsing is niet te denken. ))
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde. — Beste
lezers, welke is de taak eener vaderlandsche maatschappij voor
taal en letteren? Hare krachten en haar vermogen -te besteden,
deels aan den bloei der letterkunde, deels aan de wetenschappelijke beoefening der taalgeleerdheid. Maar al te dikwijls wordt het
een of ander doelwit uit het oog verloren en zoo is 't dit jaar in
de Maatsch. van Ned. Letterkunde te Leiden gebeurd dat men
bitter geklaagd heeft over het verwaarloozen der letterkunde. Lees
den Spectator, die een verslag heeft geschreven van de vergadering van dit jaar : « De voorzitter, prof. W. C. VAM MANEN, wees
op het dubbel aangezicht der maatschappij, slechts een in het
betalen van de bedrigsbelasting, en in de zucht om met woord
of daad de Nederlandsche letterkunde te steunen en te bevorderen.
Een dag per jaar spreekt alles over Nederl. letterkunde. Maar hoe
anders als elk naar zijne haardstede is teruggekeerd? — Dan wordt
de letterkunde te Leiden vrij wel doodgezwegen ; men ziet haar
niet meer aan.
Zij is het lijk, waarop de heeren taalgeleerden zich oefenen.
Als ze dood is, is ze eerst goed ; eerst als ze is bijgezet in de
boekerij ! Zij zeggen dan : de Maatschappij is een geleerd genootschap, Been vergadering waar kunstwerken worden besproken.
De maandvergaderingen zijn te veel ingerlcht voor vakgeleerden. Zij zijn saamgesteld uit Leidsche leden, die grootendeels
zichzelven herkiezen en verder leden assumeeren. Zoo leeft de
Maatschappij eigenlijk in tweemaal zeven leden, ontoegankelijk
voor anderen. Zij bestaat eigenlijk Litt twee op zichzelr staande
gezelschappen, dat voor geschiedenis en dat voor taal- en letterkunde. Maar het eerste is nauwelijks meer veilig; het tweede
bestait uit taalgeleerden op een na, talentvolle mannen, maar die
dan ook hun stempel en then alleen op de Maatschappij willen
drukken... Dichters en schrijvers komen niet in aanmerking... De
gelden worden uitsluitend voor taalkundige werken besteed... u.
Ibsen. — W. G. VAN NOUHUYS schreef over IBSEN en toonde
hoe hij streeft voor de rechten van iederen mensch op zijn eigen,
ter verkrijging van zijn geluk volgens eigen aanleg op eigen wijze.
Om het innerlijk wezen der scheppingen van IBSEN te verstaan
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moet men alle maatschappelijke deugden en plichten verwerpen,
welke hij als overeengekomene deugden en plichten aanschouwt.
Er bestaat maar eene deugd : 't is de oprechtheid jegens zich.
zelven, en eene plicht : de zelfbevrijding. Wat ons betreft, wij
moeten bekennen dat IBSEN schoon spel heeft met de menigvuldige misbruiken, welke ketterijen en zedenbederf in de wereld
verwekt hebben (Ned. Spect 1 Augustus).
I

Jan van Ruusbroec. — Vol bewondering lazen wij in de
Verslagen der K. VI. Academie de prachtige i edevoering van
Dichter CLAEYS over de taal en den trant van JAN VAN RUUSBROEC.
Mochte die puike cede afzonderlijk gedrukt en onder de leerende
jeugd verspreid woi den. Daar vernamen onze studenten hoe fijn
deze kennel- de schoonheden van j AN VAN RUUSBROEC doet uitschijnen. In die bloemlezing leerden ze vol geestdrift de taal en
de .iichterlijkheid naar waarde schatten van den vader, van den
weergaloozen meester der Nederlandsche proza. Het slot luidt als
volgt « Zoo sprak en schreef men vlaamsch in onze jaren i3oo.
Klank- en beeldrijk, smedig en plooibaar, ernstig en kloek, krachtvol
en zangerig, volgt onze diet3che spraak den dichter in leering en
lierzang, sti eelende door de zoetheid van haar klanken ; zij volgt
den wetenschappelijken man in starrenhemel en plantenleven en
cherenwereld, en leent hem het duidelijk, juiste en kenmerkend
woord ; zij volgt den wijsgeer tot den hoogsten trap zijner bespiegelingen en geene afgetrokkenheid van denkbeelden verschrikt haar
of bevindt haar ongenoegzaam ; het opbruisend gevoel van den
redenaar, verteederd of verontwaardigd of in geestdrift vervoerd,
vangt zij in haar breede vormen en heerscht onweerstaanbaar op
het gemoed. Hoe machtig klonk toen die taal over de scharen
van neringen en gilden, ter Vrijdagmarkt, uit den mond van Artevelde 1 Het was trouwens in die groote dagen toen de historie
in Vlaa-rderens Annalen Groeningenveld had aangeteekend, toen Gent
koningen deed beven
En tot de volkeren sprak, het hoofd fier opgeheven.
Over Vlaanderen en Brabant woei in blijden tocht een lucht
van eigen machtgevoel en vrijheidszin en fierheid, die doordrong
ook in de boomkruinen van het Zonienbosch, en, hoe afgezonderd
de dichteilijke kluizenaar in zijn o.ntuinl kloosterleven was, hoe
weinig de volkskreet der gemeente en het wapengekletter der
slagvelden gehoord werd in zijne eenzaamheid, toch is zijne taal
doorademd van de lucht, waar Vlaanderen in leefde : een lamlendige tijd van verval en bastaardij teelt zulke schrijvers niet. »
Anthony. — P. GENARD luidt ons bit-men bij den kunstschilder
ANTHONY 1S
AN ANTHONY en laat ons zijne werken bewonderen. a
Ithans
in de voile kracht van zijn talent; als colorist staat hij op
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de eerste plaats; als oudheidskundige heeft hij de ernstigste studien gedaan; bijzaken zooals kleerstoffen, maar vooral juweelen,
schildert hij onverbeterlijk, maar wat hem bijzondetlijk boven vele
zijner kunstgenooten verheft, is die fijne poezij, het waar christen
gevoel dat in al zijne werken, zooals in die der oude meesters
doorstraalt. » (Dietsche Warande, n" 4.)
Romans. — Lees in het Magasin litter. van 15 Augustus
eene bijdrage van E. H. MCELLER over de romans. Ze begint nagenoeg met deze regels : « Polybiblion schreef de volgende, verbazende dwaasheid : de romans worden niet zonder reden uit de
humaniora gesloten, niettegenstaande de breede plaats die zij in
de letteren bekleeden. Hoe kan men dergelijke domheden drukken?
Die een greintje gezond verstand in de hersens draagt zal zeggen
de roman moet deelmaken van de leerstof der humaniora, aangezien hij eene breede plaats in de letterkunde beslaat. »
Onze Schilders. 't Is merkwaardig te vernemen hoe onze
schilderschool in den vreemde beoordeeld wordt. Lees den kunstkritikus van den Spectator over de schilderijen te Ant werpen
ten toon gesteld « Wanneer men de Belgische afdeeling met de
onze vergelijkt, dan ziet men dat het verschil tusschen deze beiden
even groot is, ja grooter, dan het verschil tusschen de Vlaamsche
en oud-Hollandsche scholen..... Wij bedoelen vooral de manier
van zien, de wijze van schilieren van het landschap, van het
genre. De indruk lien wij kregen, na herhaaldelijk de zalen te
hebben doorgeloopen, is die van een stellig realisme niet verschoond
door toon, door diepte van kleur; een realisme van knap zien de
dingen, koel, buiten zichzelf, met van binnen uit. Landschappen,
weiden met vee, het vee met veel relief, veel vastheid, verschiet,
groot wel, de kleur opgestapeld zonder doodwerken, maar ook
missend het modelle, dat volgt uit de doordacht naast elkaar
geplaatste tonen, waarden, – elk hun verschillende kleur meebrengend en loch gehiald uit een palet waarop de rauwe verf tot
vaste subtiele tonen is vermengd, zoodat de toon schijnbaar geen
kleur schijnt te bevatten, hoewel tot in de diepste schaduw de
kleur opgezocht is, zooals bij onze mooie Hollanders van nu.
De Belgen zoeken niet de kleur op, maar het licht in de
schaduw eu daardoor hebben hun knap geschilderde stukken, zelfs
van de besten een krijtachtig egaal licht; — want, missend het
voelen om het licht te omringen mat een gamma van toon, om
hel zonder witachtig of blikkig te zijn, toch licht te laten schijnen,
moeten de Belgen hun verf met wit lichtmaken, wil het niet
lichtloos zijn. Van daar dat het ons den indruk geeft of het
oppervlakkig, ongevoeld is. » (i8 Augustus.)
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WETENSCHAPPEN.
De Toren van Babel. -- Over den toren van Babel en de
taalverwarring, naar aanleiding van eene bijdrage in 't Belfort
verschenen, deelt Biekorf van Juli een belangwekkenden brief
mede van Pastor MEERSSEMAN. De nieuwe Dietsche Bijbelvertaling,
waarvan de P er ste aflevering, het boek der Schepping het licht
zag, bevat over datzelfde vraagstuk de volgende aanteekening :
« Wij zijn verre van te aanveerden dat de aarde hier de streek
van ecn gedeelte van het menschelijk geslacht bediedt; en nog
veel verd6:r van door eenheid van taal en spraak eene enkele
eensgezindheid te verstaan, en door taalverwarring eene enkele
tweedracht : immers met die eerste meening strijdt de elgemeenheid der uitdrukkingen, hier en in het negenste vers 4ebezigd,
alsook het gebrek aan ernstige redens om die uitdrukkingen te
beperken ; tegen die tweede meening hebben wij : 1 0 den eigenen
en eenigen zin der woorden ; 2 0 het algemeen gevoelen der oude
en nieuwe schriftgeleerden; 3 0 de heiligheid van God, die hem,
wel is waar, niet en belet de taal der menschen te verwarren,
maar die hem belet hunne eendracht door bovennatuurlijke tusschenkomst te stooren ; hetgene God nochtans volgens die onbedachte schrijvers zou gedaan hebben. »
Oudheidkunde. — Met veel belang hebben wij de verslagen
gelezen der zittingen van den nieuwen en bloeienden oudheidkundigen kring van Gent. Hij houdt bijeenkomsten om oudheidkundige vi aagstukken te bespreken, die met veel smaak en bevoegdheid voorgezeten worden door den verlichten beschermer van
kunst en wetenschap, den weledelen heer DE MAERE. Verschillige
leden, onder de geleerdste gebruiken de Nederlandsche taal in
hunne voordrachten. E. H. VAN DEN GHEIN, onze medewerker, een
der ijvel igste leden spraii o. a. over 't belang van den uitleg der
plaatsnamen. Wij verzenden hem naar de opstellen van den geleerden
Fries, JOHAN WINKLER, in ons Belfort, als ook naar de naamkundige
opstellen in Biekorf en in Philologische BUdragen verschenen. In
't vervo'g zouden wij vooral de namen van Oost-V.aanderen kunnen
behandelen.
Assyriênkunde. — Z. E. H. DE MOOR, deken van Deinze laat,
zijne vergelijkende studieen over den bijbel en de assyrieenkunde
verschijnen in de Revue des Quest. Historiques .
De Heliand. — Hoogl. ZANGENMEISTER van Heidelberg heeft
te Rome een stuk van den Heliand ontdekt. Die brok komt overeen met de verzen 1279-1357 van de gekende handschriften en
bevat het sermoen van onzen Zaligmaker op den berg. Dank aan
die vondst kent men nu vier handschriften van de oudsaksische
christene heldensage.

DRIEMAANDELIJKSCH OVERZICIIT

203

iranism. — Men bereidt de uitgaaf van een handboek over
,de Iranische wetenschappen in den zin en naar den trant van
de gekende werken ovcr de Germaansche en de Romaansche be-schavingswetenschap. Die Grundriss der Iranische Philologie zal
bij K. Trithner te Strassburg verschijnen.
Het Loon van een Wereldontdekker. — Wij lezen in den

Nederl. Spectator : Te Londen verscheen voor korten tijd een hoogst
belangrijk boek : CHRISTOPHER COLUMBUS. His own book of privileges,
1502, dat in handschrift berust in de Archives nationales te Parijs.
De bekende HENRY HARRISSE bezorgde deze prachtige
ruitgave, met transcriptie en vertaling, bewerkt door F. BARWICK.
In de voorrede vinden wij hoe dit boek is ontstaan. In i5oi zond
het toen machtige Genua een gezant, NICOLO ODERIGO, aan de katholieke koningen, met het doel den roof te beteugelen, die zeelieden
uit Catalonia en van Majorca dreven tegen de Ligurische schepen.
COLUMBUS maakte te Granada kennis met den gezant, en waarschijnlijk
onder diens invloed vatte hij het plan op een tiende deel van het
inkomen, dat hij genoot krachtens de privilegien hem geschonken,
aan Genua of te staan. Daartoe wenschte hij een geauthentiseerde
kopie van zijne privilegien, het loon voor de ontdekking der nieuwe
wereld, in handen van den Genueeschen gezant te stellen .....
Vier en veertig documenten zijn hier vereenigd, te beginnen met
het privilegie dat COLUMBUS tot Admiraal van India benoemde.
Vooral belangrijk zijn de stukken, die handelen over de verdeeling
der winsten tusschen de Kroon en COLUMBUS. De heer HARRISSE
berekent hierbij, dat in 1494 en 1495 COLUMBUS f 85oo ontving,
vat voor dien tijd een hoogst aanzienlijk bedrag was. Spoedig
werden ook die inkomsten beperkt... Een droevig figuur maakt
de proclamatie van 27 Sept. 15o1, waarbij erkend worth het onrecht
van BOBADILLA tegenover COLUMBUS Droevig ook de brief van
COLUMBUS aan DONA JUANA DE TORRES, van 28 Sept. 1497, waarin
deze zich beklaagt Als ik de Indian had gestolen van het altaar
van Sint Pieter en het aan de Mooren had geschonken, kon men mij
in Spanje niet vijandiger zijn. r
Oost- en West-Goten. — Gij leert in uwe geschiedenis van
'Oost- en Westgoten. Het is nu vast en zeker bewezen dat de zoogenoemde Westgoten met het westen niets uit te maken hebben.
W. STREITBERG toont het ons in dezen jaargang van de Indogermanische Forschungen. 't Zijn Wisi, een naam die voortkomt van
't Germ. woord wisu- wesu-, hetwelk goed beteekent. De andere
Goten zijn waarschijnlijk ook Beene Oostgoten, maar de glanzende
Goten, W. STREITBERG, die eene metkwaardige plaats inneemt
de Duitsche geleerde wereld der Indogermaansche taalkunde, is
leeraar aan de katholieke hoogeschool van Freiburg in Zwitserland.
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Egyptisch, Semitisch en Indogermaansch. — De studie over
bet Egyptisch, het Semitisch en het Indogermaansch is ten eindein het Museon. Wij roepen er te meer de aandacht op, dat ze,
alhoewel van CARL ABEL niet onderteekend, toch door hem is
opgesteld.
Memlinc. — In de laatste aflevering van de Jaarboeken der

Societe d'Emulation antwoordt pater DUSSART op eene voorgaande
studie van M. RONSE, volksvertegenwoordiger van Brugge, wegens
de geboortestad van MEMLINC. Geheel de pennetwist loopt nagenoeg
over de bediedenis der woorden : Oriundus erat Magunciaco.
Wij moeten ons geven voor de bewijzen van pater DUSSART. Er
kan geen twijfel meer bestaan dat MEMLINC te Mainz geboren
J. CL.
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GENT DOOR DE EEUWEN HEEN,
HISTORISCHE STOET.

was in de maand Maart. Eenige leden van het
Werk der Weduwen opperden het denkbeeld, tegen
- tweeden Paaschdag een soort van. stoet in te richten
ten emde z66 iets bij te dragen tot opbeuring der
nering in Gent.
Dienvolgens werd eene vergadering belegd waarop de
maatschappijen der stad bijeengeroepen werden en waar,
door het ijveren van den eerw. heer Edmond van den Bossche,
onderpastoor van Sint-Baafskerk, besloten werd het eerste
opgevatte denkbeeld te verbreeden en in plants van een
vastenavondommegang in te richten, iets grootscher op touw
te zetten : een archeologischen en historischen stoet, waarin al
de voornaamste feiten der Arteveldestad vertoond en herdacht zouden werden.
De pers en het yolk juichten de beslissing toe; meer
belangrijke vereenigingen werden belegd en na eenige tegenspartelingen van zekere onverdraagzame liberalen, die het
moeielijk konden verkroppen dat een paar maanden v6Or
de verkiezingen, hunne tegenstrevers openlijk den dank der
Gentsche burgerij gingen ontvangen, kwam toch eindelijk
een gemengd comiteit tot stand, waar van beide gezindheden,
onder het dubbel eerevoorzitterschap van den Gouverneur
der Provincie en den Burgemeester der stad, en het dubbel
voorzitterschap van Graaf de Limburg-Stirum en Jhr de MaereLimnander, oudheidkundigens, kunstenaars, geschied- en letterkundigen zetelden naast andere personen, het meest geschikt
geoordeeld om diensten aan de onderneming te bewij zen ,
Ieverig zette men zich aan het werk, want om de gelden
oncler de bevolking in te zamelen, de planners te maken, de
ET
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onderwerpen te vinden, de ontwerpen en teekeningen op te
maken, de noodige bijtredingen aan te werven, had men nauwelijks Brie maanden voor zich. De verstokte liberalen, die eerst
stokken in het wiel gestoken hadden, deden nu — het moet te
h inner eer gezegd worden eerlijk hunnen plicht, want bij
hen gad bet gezegde.: de vrees... (der kiezing) is het begin der
wijsheid.
Hulde aan de inrichters. Alles is goed van stapel geloopen
en ten voll-e geslaagd; nergens heeft men op zoo luttel tijd
zuike onderneming, die ongeveer 150,000 frank moest kosten
,en 1500 man te been brengen, tot zulk goed einde gebracht;
doch is de zaak mogelijk geweest, het is zeker inzonderheid
te danken aan de opoffering, de kennis en den rusteloozen
ijver van den heer Secretaris. Altijd was hij te been, overal
was hij om in te richten, aan te sporen, hier te wijzigen, daar
-bij te voegen, en te midden Bier aanhoudende beslommeringen
moest hij nog den tijd vinden om zelf plannen en schetsen
op te maken voor groepen en voor wagens.
Hulde, driemaal hulde aan den jongen kunstschilder
Maurits Bekaert.

Nu een oogslag op den stoet zelf, ingericht naar een
,ontwerp, aan de Commissie medegedeeld door den heer
Fr. de Potter, en met enkele weglatingen en bijvoegingen
aangenomen. Ronduit gezegd die stoet was prachtig en
, ondanks eenige tekortkomingen mocht hij de lastigsten onder
de lastigsten bevredigen. Zijn uitzicht was grootsch en in
het algemeen zeer getrouw in costumen, wapens en andere
.bijhoorigheden wat oudheidkunde en geschiedenis betreft.
Meer gewichtige en meer bewogen tijden uit ons volksleven
zou men kunnen voorstellen hebben, doch de politiek moest
'streng nit het programma verbannen blijven.
Het eerste gedeelte, gaande van den tijd der Romeinen
tot aan de Kruisvaarten, schijnt ons het minst gelukt,
.alhoewel men er jets schitterend en indrukwekkend zou
kunnen van maken hebben : immers dit tijdvak was het_
minst gekend, het minst verbeeld en leende zich dus wonderwel tot nieuwe en treffende scheppingen.
De 1?omeinsche miter", de Eerste betooners van Belgii
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met hun voorhistorischen ossenwagen, het Oorlogschip der
Noordmannen _mogen, op hun eigen genomen, wel schoo'
genoemd geworden, doch de groepen waren te mager en
,daarbij werkten, noch de Stichters der aboll van Sint-Baafs
en Sint-Pieters, noch Karel de Groote met zjne genooten, in
bun schamel voorkomen, mede om met een Stempel van
onderscheiding en effekt het geheele te bestempelen.
Het middeleeuwsch tijdvak met zijne puike groepen
kruisvaarders, gewapende poorters, witie kaproenen, ridders van
het Gulden Vlies en zijne praalwagens het Gravenkasteel, het
Zegel van Gent, de GemeentevrIheden, de Vlaamsche schilderschool en inzonderheid dien van den Doop van Keizer Karel
voerde ons volop in het- grootsche. Jan Borluut (een recht-

streeksche afstammeling van den held van Groeningeveld)
geharnast en gepantserd, aan het hoofd der G-entenaren naar
Kortrijk trekkende, en de Genische wapenmannen met goedendags, vaandels, springale en ander oorlogstuig, leverden den
schoonsten aanblik op in hunne bonte, harmonievolle en
wemelende kleedij, en moet en stellig onder de beste verbeeldingen van den stoet gerekend worden, zoo wel in opzicht
van levendigheid, indrukwekkendheid als bevalligheid van
uitzicht.
Vermelden wij insgelijks om hunnen rijkdom, hunne
geschiedkundige nauwgezetheid en hun prachtig vertoon de
, groepen van de standaarden van Gent, van Jacob van
Artevelde, van Philip van Artevelde, van de Schuttersgilden
en van het Groot Privilegie van Maria van Burgondiè* (dochter
van Senator Vercruysse-Bracq.)
Alles was heerlijk, doch de Gulden-Vlies-ridders zouden
erbij gewonnen hebben met meer in getal, rijker en verscheidener in costuum te zijn; ook kwamen eenige der geschenken,
zooals de visschen en het ellegoed, door de stall aan Jan III,
hertog van Brabant en de hem vergezellende vorsten geschonken, misschien wat te prozalsch voor in een grootschen
,ommegang van 't gehalte als deze.
Wat de praalwagens betreft, statig waren zij in het
algemeen en grootsch van aanzien in hun reusachtig gevaarte,
doch meer harmonie en evenredigheid zouden wij gewenscht
hebben in dien van het Gravensteen en eene betere groepeering rond het lief gothisch gebouw van dien der Vlaam.sche Schilderschool. De andere schenen ons volmaakt, bovenal
die van den Doop van Keizer Karel; uit geen beschilderd
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zeildoek was hij vervaardigd, maar kunstig in hout gebeeldhouwd, en met zijn vooruitspringend orgel en zijn smaakvollen dom verdiende hij stellig tot aandenken bewaard
te worden. Zonder aan de andere kunstenaars (I) te kort te
willen doen, die zich alien verdienstelijk gemaakt hebben,
kunnen wij toch niet nalaten in het bijzonder de heeren
G. Ladon, St. Mortier en R. Rooms geluk te wenschen.
Thans kwam de beurt van de Renaissance met haren
luister, hare pracht en haren rijkdom. De kamers van rhetorijke, waaronder de Violieren van Antwerpen de kroon spanden, trokken voorbij in kant, zijde en fluweel; hunne narren,
te voet, te paard en per ezel verlustigden de groote en kleine
kinderen met hunne bokkesprongen en hunne snakerijen.
Het nog bestaande gilde van St-Michiel, dat tut dien tijd
dagteekent, gaf ons het bezoek weder, hem door Albrecht
en Izabella in de jaren 'boo gebracht. De kleeding der personnages. ruiters en voetgangers, was rijk; voornaam kwamen de
heeren uit met hunne breede Spaansche kragen en hunne
bepluimde sombreros; spijtig dat de al te lage wagen niet wat
meer indrukwekkend was en dat Albrecht met zijnen negentiende-eeuwschen pince-nez ofte knijpbril de begoocheling
deerlijk den bodem insloeg.
Rap volgen de tijdperken zich nu op : de wagen van
Maria-Theresia, zonder zeer eigenaardig in opvatting te zijn,
behaagde ongemeen, alsook het muziekkorps der Kaiserlichs
en dat van den volgenden groep : de Huzaren van het Consulaat. Beide ruiterkorpsen talrijk en kranig in hun schilderachtig uniform, verwierven grooten . bijval.
Bonaparte, (een echte dubbelganger van den eersten
consul wat de gelijkenis betreft), droeg ongelukkig het keizerlijk costuum, in plaats van dat der Republiek. Lieven
Bauwens, Willem I de burgerwacht van 1830, alien opperbest
vertolkt; doch wederom waren deze groepen te weinig talrijk
om voldoenden indruk to maken. De stichting der Hoogeschool in 1817, door een vaandrig en een paar pedellen met
een schild verbeeld, ging totaal mank aan oorspronkeliikheid
en vindingrijkheid.

(i) De heeren van Duyse, Heins, de Beule, Coppejans, Geen s
-Bekart,LoyVindvglerha,DuisGondyvaer
de Bruycker, enz.
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Het meer moderne gedeelte dient insgelijks ook onder de
best geslaagde onderdeelen van den ommegang gerangschikt
te worden, alhoewel de Zeevaartinrichtingen op jets grootscher
mochten aanspraak maken dan op het beurtscheepje, op
vier wielen geheschen. Doch de wages der Gentsche hofbouzokunst, die der Regeering- van Leopold I en Leopold II,
de groepen der Godsche niverheden brachten ruimschoots
vergoeding bij. Een reusachtige ruiker, samengesteld uit
kostbare planten, tusschen welker ranken en festoenen levende
engels der bloemen prij kten, zelven overladen met al wat de
broeikassen het kostbaarst en het zeldzaamst opgeleverd
hadden, was waarlijk een monument waardig van de wereldberoemde stall van Flora.
Hetzelfde dient gezegd van de vlasnijverheid : verrukkelijk was zij in hare idylhsche eenvoudigheid ; theorieen jonge
meisjes in herderinnetjes getooid : deze droegen de onbewerkte plant, gene het zaad uit hare blauwe bloemekens
geteeld, andere het gezwingeld vlas, weer andere een welgevulden spinrok, en zoo altijd voort totdat de kostelijke
nationale plant van gedaante- tot gedaanteverwisseling eindelijk
het zindelijk en deugdelijk linnen in alle vormen, kleuren
en teekeningen geworden was. Hetzelfde denkbeeld (eene
vingerwijzing voor later) op de katoennijverheid, de metaalnijverheid, de brouwerij en andere vakken toegepast, zou
tot de treffendste uitslagen geleid hebben.
De apotheose der regeering van ons vorstelijk huis
besloot waardig en heerlij k den optocht. Verbeeldt u een
huizenhoogen toren, waar bovenop het standbeeld van het
vaderland de nationale driekleur voert ; op de zijne van het
monument, medaillons, allegorische figuren en opschriften;
voorop de Belgische leeuw, en rond de kolom het Belgische yolk, zelfs Congoleesche bioeders, gelukkig onder de
hoede van onze beminde en wijze vorsten te mogen leven.
Natuurlijk zouden wij onvolledig zijn, spraken wij van
de oude liederen, oude trompet- en andere muziekstukken
niet, op den doortocht door de groepen, elk volgens zijne
eeuw, gezongen en uitgevoerd. Dit bracht jets eigenaardigs
merle, te voren zelden gehoord noch gezien; schetterend en
dof tuittende bazuinen, horens en lituussen, verrassend klopten de keteltrommen, schril piepten de pijpers en sleepend
klonken de melopeeen onzer voorouders. De kerstliederen,
Een kindekyn is ons gheboren en andere, door koorknapen
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rond Keizer Karel uitgevoerd, troffen iedereen. Dank aan
den verdienstvollen toondichter Florimond van Duyse, voor
zijne eigenaardige opvatting en de meesterlijkheid waarmede hij ze, tot elkeens genoegen en bewondering, verwezen
lijkt heeft.
De heerlijke processie heeft nu de schakels harer lange
ketting van wagens, ruiters, voetgangers en standaarden voor
onze verrukte oogen ontrold, en onwillekeurig zoekt men om
te vergelijken met andere dergelijke plechtigheden. Doch on7
gelijke zaken leenen zich tot geene vergelijking; ginder
verbeeldde men slechts een gegeven tijdvak en zoo was het
mogelijk de groepen meer te stoffeeren; hier was het een
algemeen overzicht der Gentsche historic. Te Brugge muntte
de stoet van Karel den Goede uit door zijne sobere geschiedkundige nauwkeurigheid, het Antwerpsch Landjuweel door
ongewonen luister en rijkdom, en « Gent door de eeuwen
heen » door harmonieeerende verscheidenheid.
Hopen wij dat het « Landjuweel », dat men voorbereidt, dezen stoet nog zal overtreffen in eigenaardigheid,
in luister en in kunst (i).
A.

(I) Mits voldoende belangstelling, geven de heeren A. Suffer,
drukker, en Edm . Sacrè, lichtteekenaar, onder de hooge bescherming
der Inrichtingscommissie van den Stoet, een prachtalbum uit in groot
formaat van Gent door de eeuwen heen » Vlaamsche en .Fransche
tekst, een 6o tal simili's (waaronder veschillende groote buiten tekst)
naar photographieen en oorspronkelijke teekeningen van kunstenaars
van naam, de muziek van menige oude liederen en trompetstukken
op den doortocht van den stoet gezongen en uitgevoerd, enz. enz.
Frijs per inschrijving' fr. 20,00 .
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de ontelbare Congressen, welke dit jaar plaats gegrepen
hebben gedurende de verlofdagen, stippen wij er voornamelijk,
drie aan, welke, dunkt ons, voor de algemeenheid der lezers van
0, Het Belfort van overwegend belang zijn. Wij bedoelen vooreest
den Zitdag van den Vlaamschen Katholieken Landsbond, welke te
Brussel gehouden werd op dinsdag, ti n Augustus; vervolgens het Nederlandsch Katholiek Wetenschappelijk Congres dat, insgelijks in de hoofdstad, vier dagen lang, van maandag 3 n tot vrijdag 7 n September, zijne
vergaderingen hield; en eindelijk het Congres van den Belgischen Volksbond, dat te Antwerpen op zondag 9 n en op maandag ion September
bijeenkwam. — Welke eischen moeten de Vlaamschgezinde Katholieken doen gelden, welke handelwijze moeten zij aannemen in de
politiek ? Ziedaar het vraagstuk waarover de Zitdag van den Katholieken
Landsbond te beraadslagen had. Het Wederlandsch Katholiek Congres
van Wetenschappen had meer het karakter eener betooging en was
geroepen om het bewijs te leveren hoe de Katholieke geleerden zich
roemvol weten te onderscheiden in de eerste rangers der beoefenaars
van al de vakken der Wetenschap. Het Congres van den Volksbond
eindelijk had voor doel te bespreken welke middelen de partij onzer
Katholieke Democraten zoude aanwenden om, volgens de heilzame
wenken van Paus Leo's onsterfelijke encycliek op den toestand der
werklieden, den toestand van onverdiende ellende te doen ophouden,
waarin de weikmansstand zoo dikwijls verkeert, en tegenover de bedriegelijke redmiddelen van het afbrekende Socialisme zijne eigene redmiddelen te stellen van rêchtvaardigheid en naastenliefde.
NDER

1111

In den Brusselschen flamingantenzitdag waren al de werkzaamste
en ijverigste onzer onze Vlaamsche leiders bijeengekomen; en om slechts
diegenen te noemen welke het meest aan de besprekingen deel genomen hebben, stippen wij de welbekende namen aan van onze drie
Vlaamsche volksvertegenwoordigers, de heeren Janssens, Helleputte en
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Coremans; verder, van de heeren J. Devriendt, Verhees, K. Brants,
pastoor Daens, D'Hooghe-Bellemans, Meyfroidt, De Winde, Stienon,
Chielene, Lebon, Priem, De Pelsmaker, Lamblechts, Du Catilion, De
Ceuleneer, Lapoita, Plancquaert, Van Caeneghem, Vliebergh, Lein,
Devisscheie, Van Neste, Backx, Fabri, enz.
« De algemeene vergadering », lezen wij in de Gazette van Brugge
van 22 n Augusti, « schijnt ons voornameliik gewichtig. Drij van de
voornaamste kamerheeren Coremans, Helleputte en Janssens, voerden
daar het woord en hebbe i N,rklaringen afgelegd, die '1 aanstippen
waard zijn.
Vlaamsch spreken in de Kamers is het recht, zelfs door de Walen
erkend, van de afgevaardigden del Vlarningen.
Wij mogen verwachten dat er van dit recht gebruik zal gemaakt
worden in de aanstaande Kamers.
M. Helleputte verklaarde dat hij de eerste zou zijn om zulks
te doers.
M. Janssens, van St-Nikolaas beloofde dat hij de Vlaamschsprekenden
door het Vlaamsche woord zou ter zijde springers,
M. Coremans vroeg verleden jaar, toen de Kamer in geheime
zitting hare begrooting besprak, de benoerning van snelschrijvers die
het Vlaamsche woord konden opnemen.
Gegrond is dus de hoop dat Vlaamsch zal gesproken worden in
de nieuwe Kamers.
Dit zal niet gebeuren zonder dat storm ontsta, maar wat zullen
Walen en Vlaamschonkundigen vermogen tegen het recht van geheel
een yolk ? Wat zullen zij kunnen tegen eenen onvermijdbaren toestand,
als Vlaamsche voiksjongens zullen gekozen worden door de werklieden,
gelijk het bij de antisocialisten te Gent zal geschieden ?
Dit zal een der gevolgen zijn van de wijziging der grondwet en
voorzeker een harer gelukkigste gevolgen. »

Dit jaar was het Congres van den Volksbond, zoo mogelijk, nog
beter geslaagd dan de vorige jaren
« De algemeene vergadering, zegt het Fondsenblad van iOn September, begon om Jo 1/2 ure, er waren 1500 personen in de groote
feestzaal aanwezig.
De eigenlijke afgevaardigden waren ten getalle van 300; zij vertegenwoordigden 200 maatschappijen of groepen, te zamen 60000 lezen
sterk.
Men bemerkte twee afgevaardigden van i ■ ransche maatschappijen,
de Ligue de'mocratique (volksbond) van Rijsel en de Cercle d'etude
(studiekring) van Reims; alsook de afgevaardigden van vier Holland-,
sche werksmanskringen : Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Arnhem.
Het bureel was samengesteld uit de heeren Helleputte (Leuven),
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Verbiest (Brussel), Backx (Antwerpen), Eylenbosch (Gent), Foucher
4Ochamps), Klein (Lokeren), Mariavelle (A.ulny), Stock (Brugge) en
Van Hamme (Brussel),... De heer A. Janssens, volksvertegenwoordiger van St-Niklaas, vergezelde de afvaardiging van het Land van
Naas. »
Op de algemeene avondzittingen voerden het woord de heeren
Helleputte, Schaepman, Klein, Arthur Verhaegen, Claessens en Verbiest.
De zevende afdeeling hield zich uitsluitend bezig met de belangen van het onderwijs en van de ondeiwijzers; wellicht komen wij,
in een afzonderlijk artikel, eens terug op de belangrijke besprekingen
welke bier plaats gegrepen hebben, en op de besluitselen welke er
gestemd werden. Meer dan 300 onderwijzers waren in de zaal aanwezig.
« Merkwaardig en aandoenlijk is het, zoo deelde ons een der
aanwezigen zijn indruk mede, hoe op deze vergaderingen, waar de
toekomst vooibereid wordt, die de vergaderingen zijn der toekomst,
ons Vlaamsch overal, met algemeene instemming, nevens het Fransch
zijne plaats heeft ingenomen. Beide talen hebben er dezelfde rechten,
,elke redevoering wordt onmiddelijk in de andere taal beknopt samengevat, al de besluitselen woiden in beide talen gestemd en afgekondigd. Een veiheugend veischiinsel, voorwaar, en wel geschikt om
diegenen gerust te stellen, welke vreezen dat de volkomen gelijkstelling
van de twee landstalen, in de Kamers b. v., tot misveistand en
iweedracht aanleiding moet geven.

De eerste twee Wetenschappelijke Congressen van de katholieken
tadden plaats gegrepen te Paris. Nu er beslist was geworden dat
de volgende Congressen om de drie jaar in eene andere stall zouden
vergaderen, was aan Belgie's hoofdstad de eer te beurt gevallen de
zetelplaats te zijn van het eerste Katholiek Congres buiten Frankrijk.
Dank aan den ijver van het inrichtend komiteit, waarvan Prof. Dr. Lefebvre, van Leuven, voorzitter, en de E. Pater Van den Gheyn algemeen
secretaris was, heeft het welslagen van het Brusselsch Congres alle
verwachtingen ON ertroffen.
Mt Holland, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk-Hongarie, Italie, Spanje, en zelfs uit de Vereenigde Staten van Amerika
waren talrijke bijtredingen gekomen, en de tegenwoordigheid van eene
menigte beroemde Katholieke geleerden uit die verschillende landen
zette de vergaderingen een ongemeenen luister bij. Eene opsomming,
van enkel de meest befaamden zelfs, zullen wij niet beproeven. Evenmin een kort verslag van de werkzaamheden, in de verschillende afdeelingen van menschkunde, wijsbegeerte, recht en staathuishoudkunde,
geschiedenis, natuurwetenschap, taalkunde, godsdienstwetenschap en
christene kunst. Op de algemeene zittingen voerden met den grootsten
bijval het woord Z. H. Kardinaal Goossens, de heer. Lagasse-de Lochtr
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de heer de Lapparent, leeraar van aardkunde aan de Katholieke
Hoogeschool te Parijs, minister de Burlet, de E. H. Pisani die lezing
gaf van de redevoering welke Mgr. d'Hulst belet was uit te sprekens
de heer P. Allard, D r Schaepman, E. Pater Van den Gheyn die
lezing gaf van de redevoering welke de E. H. Zalm, leeraar ter Hoogeschool van Indiana (Vereenigde Staten) hem verzocht had voor te
dragen ; en ten slotte de geestdriftige Rector der Hoogeschool van
Washington, Mgr. Keane, wiens voordracht over het Congres der
Godsdiensten in alle harten de diepste ontroering deed ontstaan.
Het Wetenschappelijk Congres der katholieken is in alle opzichten
te belangrijk geweest opdat wij het niet wen s- chelijk zouden achten et
met meer uitvoerigheid op terug te komen. Voor ditmaal houden wij
ons tevreden met het volkomen welslagen, met den grooten bijval
en an aan te stippen . Meer dan 2,200 bijtredingen ; meer dan 160
-ingezonden verhandelingen, om het voorwerp te zijn der besprekingen
in de afdeelingen : ziedaar de, stoffelijke uitslag. « Gisteren, » was het
slotwoord van het verslag over de voorbereidende werkzaamheden,,
door den geleerden algemeenen secretaris, den pater Bollandist Van den
Gheyn voorgedragen, c gisteren zegde een vijandiggezind dagblad dat
het Wetenschappelijk Congres eene clericale betooging zou zijn, en
eene hulde aan de moderne wetenschap. Maar, voegde het met kwaadwillige bedoeling erbij, eene hulde die aan de moderne wetenschap niet
gebracht werd uit eigen beweging, dewiil de Kerk noodzakelijk, vastgeklonken als zij is aan hare leerstellingen, de vlucht der wetenschap
moet belemmeren. Het zal u gemakkelijk vallen, M. H., te bewijzen
dat het verlichte geloof geenszins een hinderpaal is voor de wetenschap, en dit derde Congres zal, evenals de twee vroegere Congressenr
de Kerk tot roem en eere en hare verkleefde zonen tot een nieuwen
prikkel verstrekken, om op geen enkel gebied vreemd te blijven aan.
den vooruitgang van de Wetenschap. ›)
Door zijn volkomen welslagen heeft dan ook het Biusselsch Congres,
volkomen dat bewijs geleverd.
S.

1 t It MIMI ttlet
BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
La restauration du Chateau de Gerard le Diable a Gand,
par ARTHUR VERHAEGEN. - In dit, door den Messager des sciences
historiques eerst afgekondigd schrift, geeft de hersteller van het
merkwaardig middeleeuwsch slot antwoord op verschillige kritieken.
over zijn werk vooruitgezet. Wij hebben het schrift met aandacht
gelezen en rmeenen te mogen zeggen dat de kritiek, voor meer
dan een punt, lichtzinnig is geweest, Zekerlijk heeft het uitzicht
van het herstelde Steen ietwat zonderling, voor hen, die aan meer
gebouwen van lien aard hunne aandacht hebben gewijd, macir
ook is het waar, dat de beer Verhaegen niet een werk van
fantazie, maar eene gewetensvolle herstelling heeft verricht, gesteund
niet alleen op de vergelijking met andere middeleeuwsche gebouwen
te Gent, maar ook op de sporen, die van den oorspronkelijken
bouw waren overgebleven. Dit geldt inzonderheid de vensters.
Wat het dak en den toren betreft — die moesten zijn, gelijk de
heer Verhaegen gedaan heeft, platte Bakken o, a. hoegenaamd niet
kunnende dienen in een land, waar zoo veel regen valt als het
onze. Hoe kan het iemand in 't hoofd komen te beweren dat
ooit een gebouw in Vlaanderen, , namelijk in 't begin der middeleeuwen, is gedekt geweest als in Palestina, een land met een
geheel ander klimaat dan hier ? Maar een plat dak — heeft men
opgeworpen, — moest dienen om er, in geval van belegering, de
krijgstuigen op te plaatsen. — Wie zal dit bewijzen?
De in sterke sloten belegerde manschappen verweerden zich
meest met hand- of voetboog, met het- werpen van steenen, gieten
van kokend vocht enz_, waar geen plat dak voor noodig was,
zonder te rekenen dat, gelijk de beer Verhaegen terecht opmerkt,
eerst later groote krijgstuigen, maar meest door de belegeraars,
gebezigd werden.
De grootste sterkte van dergelijke gebouwen bestond in de
stevigheid der muren en vensterluiken, bestand tegen allerlei geweld;
bovendien, Geeraard-Duivelsteen behoefde te minder een plat dak,
daar het geen lands- of stadsgebouw was, en derhalve geene
belegering door groote bend en had te duchten.
Wij denken dat de weerlegging der over het Steen in 't- midden gtibrachte kritiek de meening van vele der afkeurders der
herstelling wel zal wijzigen, en dat deze zullen hulde brengen
aan de manier, op welke de heer Verhaegen zijne moeilijke taak
aangevat en ten einde gebracht heeft.
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Drie photos, buiten tekst, versieren de brochuur : buitenzicht
van het Steen, zooals 't nu is; zicht van de krocht, en afbeelding
van de bazis der kolommetjes aan de vensters (buitenkant) van
de groote zaal.
D.
Wonderland. — Vertellingen door M.-E. BELPAIRE en H1LDA
Gent, drukkerij A. Suffer. 189 4. Prijs fr. 1,5os
Het ware eene lange, lange reeks, wilden wij bier de boeken
opsommen welke Grimm geschreven heeft. En hoeV-ele onder die
boeken staan bij de geleerden als-meesterlijke gewrochten bekend!
Doch het weikje dat wel door het meest handen gegaan is en
waaraan zich het grootste getal menschen verlustigd hebben, is
stellig de verzameling van zijne Mcirchen, van zijn bundeltje kindervertellingen trouw uit den volksmond opgeteekend.
Van de vele werken welke de groote Deensche schrijver Andersen heeft voortgebracht, romans, gedichten, tooneelstukken, zijn
het wederom zijne wonderlijke kindervertellingen welke in al de
landen der beschaafde wereld zijn naam bekend en geliefd maken,
welke hem de onsterfelijkheid verzekeren. Andersen echter deed
meer dan eenvoudig de verhaaltjes der grootmoederkens zijner
kennis op te teekenen : hij zelf was de schepper zijner cngedvenaarde meesterstukjes, waarin reinheid van gemoed en rijkdom
der verbeelding zich door de toovermacht der kunst tot het
wonderbaarste geh€el verbinden, dat men kan droomen....
De Juffrouwen M.-E. Belpaire ea Hilda Ram brengen ons
in dit eerste bundeltje een keus uit de vertellingen van Grimm
en Andersen, en daarenboven, benevens een drietal wonderlegenden van Fioretti, in archaischen trant gesteld, eenige oorspronkelijke verhaaltjes.
De !ceus van het vertaalde mag alleszins voortreffelijk heeten.
Doch ook de oorspronkelijke sprookjes geven ons het recht niet
karig te zijn met lof. Onder deze laatste bevinden zich de beide
legenden van Godelieve en van Christophorus, het keurige allegorisch
verhaaltje van de Witte Roos, en eindelijk de twee lieve vertellin„gen, gansch in den trant van Andersen, Engeltjes en de Schaal.
Eene hoedariigheid is er, welke de vertaalde en de 'oorspronkelijke stukjes vooreerst gemeen hebben : namelijk, dat de toon
ervan zoo goed getroffen werd, lets wat stellig wel in de eerste
plaats dient opgemerkt in verhaaltjes als deze. Het strekt echter
de schrijfster nog meer tot eer dat hunne verhaaltjes, welke zich
zoo schuchter en bescheiden onder de meesterstukjes van Grimm
en van Andersen gaan verschuilen, met door die nabijheid overglansd worden, zooals men zou kuniien duchten, maar eerst door
die nabijheid in hunne voile waarde uitschijnen. Doch het ware
overbodig bier langer uit te weiden over het eigenaardige en
frissche der opvatting, en al het voortreffelijke dat wij in deze
sprookjes zouden willen prijzen, daar de geachte schrijfsters hunne
toelating er toe gaven het lieve sprookje der EngelYes in bet
RAM.
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Belfort over te drukken. Aileen nog willen wij bier ten slotte
niet nalaten den wensch uit te drukken dat een tweede deeltje
welhaast moge volgen, en ons nog meer dergelijke vertellingen
te genieten brenge welke de rozige dagen der kindsheid steeds
zoo levendig \seer voor den geest doen verrijzen....
L. P.
Dertienlinden. — Zoo heet het groot gedicht van den Duitscher D r Weber, welk vooral de aandncht der Vlamin:en heeft
opgewekt en door den heer De Lepeleer zoo schoon en Dist werd
vertaald, dat D r Weber zelf er zijne verwondering over uitdrukte.
't Is over dit werk en die vertaling dat de heer Ossenblok
in San Frans 1171Hems twee lezingen Meld, die hij thans heeft
vetzameld en uitgegeven in een fraai boekje van ^ 12 bladzijden.
De heet Ossenblok ontleedt het gedicht en doet er al de schoonherd van uitschijnen, de diepe gedachten en juiste beschrijvingen,
lets dat veelal oiitsnapt wanneer men vluchtig zulk een gedicht
leest. Het werkje van den heer Ossenblok is dus als eene handleidmg voor degenen We het werk in zijn geheel willen lezen
en er al de schoonheid van willen vatten. Aan anderen die noch
tij noch lust hebben om geheel het werk te doorgronden,
geeft het werkje van den heer Ossenblok voldoende ophelderingen om hen met kennis van zaken over het geheel te kunr.en
doen oordeelei,.
Het wordt dan ook warm aanbevolen aan alien die zich ietwat
met taalstucire of letterkunde bezig houden, zooals bij geestelijken,
bij onderwiizers, en bij de ont'vikkelde standen in 't algemeen.
Het werkje kost slechts r fr. en is te verkrijgen bij- den
Schrijver, Turnhoutschebaan, 297. te Borgerhout, alsook bij den uitgever deze.
Guide pratique pour les elections. enz , enz., door EDMOND DE
BOCK, onderzoeksrechter te Gent ; gewezen vrederechter, oud gemeenteraadsheer en oud-lid van den provincialen raad. — Gent. A. Suffer.
Prijs fr. 3,00.
Wij hebben van dit werk, dat wij bij vroegere uitgaven reeds
beoordeelden lets meer te zeggen.
De beste aanbeveling staat op den omslag zelf in deze twee woorden : Tiende uitgaaf. Een boek, dat tien uitgaven beleeft, is voorzeker
een werk dat aan eene ware behoefte beantwoordt en door zijne doelmatigheid hoog geschat wordt.
Zeggen wij enkel dat de nieuwe uitgaaf geheel in overeenkomst is
gebracht met de nieuwe kieswet. Dat dit werk van groote waarde is
zegt genoeg dat Provinctale Besturen het officieel aanbevelen voor
de Gemeentebestur en.
Te betreuren is het dat zulk nuttig en onontbeerlijk boek niet in
het Vlaamsch kan uitgegeven worden. De uitgever, zegt ons, dat hij de
kieswet in het Vlaamsch en in het Fransch aangekondigd had, onder
andere bij al de gemeentebesturen van het land, en tegen duizende
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Fransche exemplaren werden er slechts 33 Vlaamsche gevraagd.
Welke verblindheid en Ontmoedigende' onverschilligheid ! Helaas! de
Vlaamschgezindheid bestaat bij velen slechts in woorden.
Weber-feest te Weenen. — Bij Naar eerste optreden als
Bond, gaf de katholieke studeerende jeugd der Weener Hooge' school t katholieke studentenvereeniging Norica, Austria, Academische 0. L. V. Congregatie, academische gouwgilden van den
katholieken schoolbond) eerie feest, aan dichter F. W. Weber's
herinnei ing gewij -I, in de kleine zaal van de Muziekafdeeling.
In 't diepste der zaal was tusschen frisch groen het portret uitgesteld door den schilder Schuhmacher geteekend. Na een voorspel op 't orgel, kenschetste de feestredenaar D r Haslhofer den
afgestorvene als christen Duitschen man, als epischen, lyrichen en
didactischen dichter, als plichtgetrouwen arts. Daarna stelde Graaf
Sylva-Tarouca in 't licht de roeping der dichtkunst, hare betrekking tot den godsdienst, en hiji weidde verder uit over de tegenstelling tusschen het moderne materialistisch-zinnelijke PseudoRealismus en de christene dichtkunst zooals Weber die verpersoonlijkte. Verder volgden eenige liederen en voordrachten naar
gedichten van Weber. Daar wierden nog bijgevoegd twee koorzangen getoonzet (door Kralik) voor de feest, en de voordracht
van een ftestdicht door Eichert. Het publiek was uitgelezen : o.
a. waren aanwezig Kardinaal Aartsbisschop D r Gruscha, Graaf
Chorinsky, Graaf Falkenhayn, de ondervoorzitter van de lagere
Kamer Dr Kathrein.
Zeker draagt die welgelukte feest veel bij om in Oostenrijk
Weber's gedichten te verspreiden, en bevordert zij de hoopvolle katho,lieke beweging onder de studeerende jeugd van Weenen.
L.

Davids-Fonds. — Hoofdbestuur. — In zijne laatste zitting
werd hem voorgelegd : een handschrift van den heer J. Melchior,
over alcoolisme; een werk over Rubens, eenige jaren geleden te
Antwerpen bekroend. — Beide zijn, ten onderzoeke, verzonden
naar de Boekencommissie.
De diensten, door wijlen Lambert van Ryswyck aan het Hoofdbestuur bewezen, werden door den heer P. Willems in herinnering gebracht ; het jaarboeic voor 1895 zal een levensschets en een
portret van den betreurden overledene behelzen..
Mededeeling werd gedaan van eenen brief uit Lier, aangaande
het ontwerp voor de oprichting van een standbeeld aan Kanunnik
David, te dier stede. Staat, provincie en gemeente zullen tot de
kosten bijdragen. Ook het Hoofdbestuur zegt eerie ruime bijdrage toe.
Een bundel schoone Duitsche liederen, met Vlaamsche woorden, wordt ter uitgave gereed gemaakt. De uitgekozene liederen
behooren tot de schoonste en meest populaire, welke Duitschland
heeft voortgebracht.
In de maand Augustus of September 2895 zal het Davids-
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Fonds eene plechtige feestvergadering houden te Brugge, met
-letter- en toonkundige ,Littingen.
Ten slotte werd beslist, den hezr V. Begerem, minister van
Justicie, schriftelijk te bedanken voor de atkondiging in de beide
talen, door het Staatsblad, van alle zijn bestuur betreffende mededeeling2n.
— Een feest werd gegeven in de afdeeling Dixmuide, de
!jeer E. Vlierbergh sprak er over den nieuwen toestand ingevolge
de uitbreiding van het stemrecht .
Maandag 2 October speelt Zele het geschiedkundig drama van
L. Van Voordenhove Boudewijn van Gent of Wraak en Berouw.
Koninklijke VI. Academie. — Zitting van 22 Augustus : Vast,stellen der uit te schrijven prijsvragen van 1896 en benoemen der
_candidaten voor de keurraden belast met het toekennen van den
vijfjaaritjkschen prijs van Nederlandsche letterkunde (187o 187 5 ) en
van dien der Nederlandsche tooneelkunde.
Zitting van 19 September : 's Morgens, bezoek aan het Graven,kasteel onder geleide van den heer A. Van Assche, en 's namiddags, vergadering, waarin verscheidene bestuurlijke zaken verhandeld
-werden en de heer Hiel lezing gaf van een gedicht, Rollier, dat
in de Versiagen zal opgenomen worden. Dit gedicht is eene ver:heerlijking van den strijd der boeren tijdens de Sansculotten.
— De Vlaamsche schrijvers Ledeganck, David, Dautzenberg
en Snellaert, zullen binnen kort door gedenkteekens herdacht worden.
De Koninklijke Vlaamsche Academie zal waarschijnlijk ieder dezer
schrijvers herdenken, door hunne levensbeschrijving uit te geven.
Academische Prijsvraag. — Het Handelsblad van Amsterdam
heeft melding gemaakt van de prijsvraag, door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven : « de invloed, dien de manners der
_zuidelijke gewesten hebben uitgeoefend op de noordelijke, in de 160
en 7e eeuw. » Nadien kondigde het Arnsterd. Handelsblad een
schrijven of van Dr. VAN LANGERAAD, waarin wordt gezegd dat dezelfde
prijsvraag is uitgeschreven door het Prov. Utrechtsch genootschap
voor 1894.
De briefschrijver merkt op, dat men beter hadde gedaan den afloop
van de laatste prijsvraag of te wachten. (Van die uitschrijving wist
men hier niets.) Indien de vrage beantwoord wordt, was eene
herhaling der vraag niet noodig.
't Is overigens (zegt hij) een merkweerdig onderwerp, want « on- tegenzeggelijk is de invloed, door de Zuid-Nederlanders, die in de 16e
en in het begin der 17e eeuw naar deze gewesten zijn gekomen, op yea
en velerlei gebied, verbazend groot geweest. »
Dr. VAN LANGERAAD wijst op meer dan een werk, dat dit onderwerp
,breedvoerig heeft behandeld, onder ander : Dr. FRUIN, Tien 'aren uit

den tachtigjarigen Oorlog; VICTOR GAILLARD : de l'influence exercee
par la Belgique sur les Provinces-Unies sous le rapport politique,
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commercial, industriel, artistique et litteraire, depuis l'abdicationde Charles V jusqu'a la paix de Munster ; (1555-1643), een werk
dat in 1854 door de Academie royale de Belgique bekroond,
maar echter niet volledig is.
Verder : VAN DER GRAFT : de Tapijtfabrieken der 16° en 17 e eeuw ;
Dr. BREDIUS : de Tapijtenfabrielc van Karel van 'Wander, de jonge, te

Delft;

M. KOENEN :

de Tapijaverken op het Stadhuis te Haarlem.

Men zie ook J.-F. LE PETIT : Nederlandsche Republycke, Arnhem
1617, enz.
Dr. VAN LAGERAAD eindigt zijn artikel met te zeggen : « Doch genoeg
reeds om te zten dat het uitschrijven der prijsvraag alle reden heeft
van besta.n. Moge ze niet over het hoofd worden gezien ; en laten
ook historici uit ons land zich aangorden en trachten op de gestelde
vraag een zoodanig antwoord te geven, dat de Koninklijke VlaamscheAcademie genoodzaakt wordt, hare belooning hierheen te zenden.
« Jammer maar, dat de tijd van beantwoording zoo kort is. Ik
vrees dientengevolge dat noch het Prov. Utr. Genootschap, noch de
Koniiikl. Vlaamsche Academie succes zullen hebben met de uitgeschreven prijsvraag. ))
De tijd voor eene zoo omvattende vraag moge te kort zijn :misschien, wierde een uitstel gevraagd, zou de Academie er geen,
bezwaar in vinden, dLn mededingers een langeren tijd voor hunne
studie en arbeid te gunners; hoe het zij — het doet ons genoegen dat het onderwerp zoo ruimschoots de aandacht gaande maaktvan de noordellike gewesten, waar, natuurlijk, de meeste oorkonden voor het stellen der gevraagde verhandeling te vinden zijn,
D.
1- D t Warnots, hooglecraar te Brussel en schrijver van belangrijke werken over heelkunde.
1 Gustaaf Frederic, gewaardeerde kunstcriticus te Brussel.
t. Ch. Rochussen, de vermaarde Rotterdamsche schilder.
t Lehardy de Beaulieu, gewezen liberale onder-voorzitter der
Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter der « Societe
des economistes ». Hij laat vele gewaardeerde werken achter over
Staathuishoudkunde. Hij was de oom van Minister de Burlet.
t Firmin Verhelst, geneesheer te Meenen, een kloeke Vlaamsche
strijder van Zuld-Vlaanderen.
t J. B. de Rossi, de grbote katholieke Italiaansche Oudheidkundige, de opdelve r van het oude Rome; de Kerk en de Weten-sehap doen in hem een onschatbaar verlies.
t Martinus Nyhoff, Uitgever, antiquaris en bibliograaf, te
Leiden. Geleerd, veelzijdig ontwikkeld en geconfijt in de boekenkennis hanteerde hij zelf de pen, en vele der schrijvers wier werken,
bii uitgaf, danken hem nuttige wenken en gulden raadgevingen.-

WI:
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kort na den dood van Cornelis Eliza van
Koetsveld, den grijzen hofprediker, 4 November
1893) werd aangekondigd, dat er onder de
papieren van den waardigen overledene nog een boek
was gevonden , dat uitgegeven zou worden , toen
werden er aanstonds reeds groote verwachtingen van
opgevat, vooral daar de titel van het werk zou wezen :
Losse Bladen uit mijn Pastoraal Boek, en het min of
meer werd gekenschetst als een vervolg op de terecht
zoo beroemde : Schetsen uit de Pastorie te Mastland. Met
belangstelling werd dan ook de uitgave te gemoet gezien.
Waarschijnlijk om die belangstelling nog wat te
verhoogen, publiceerden de uitgevers eenige weken van
te voren de inleiding der Losse Bladen, welk stuk
door vele Nederlandsche cauranten werd overgenomen,
wel een bewijs, dat er gewicht aan gehecht werd. Men
beschouwde die inleiding, vooral daar zij door den
overledene zelf was geschreven, als de menu van den
aan te bieden letterkundigen disch en deed zich alvast
aan de lezing daarvan te goed. Daar die voorrede het
werk niet onaardig karakteriseert en ze bovendien uit
literarisch oogpunt zeer merkwaardig is, moge het stuk ook
hier worden overgedrukt.
OEN

« Eens kwam de wensch in mij op, niet alledaagsch
bij een' Hollander, om eenige merkwaardigheden van
mijn eigen land te gaan zien, en onder die der hoofdstad
ook « het Grootboek ». Ik had daarvan altijd een
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respectueus id6e, als van het grootste der Nederlandsche
boeken ; een reus, bij welks bladzijden onze tegenwoofdige nieuwsbladen slechts klein-octaven waren. En Coen
ik nu eindelijk was doorgedrongen door een heirleger
van loterij-joden, die op de ontvangen intresten der
uitgaande bezoekers aasden. vond ik, in plaats van een
groot boek, slechts een gewoon, maar zeer groot huis,
waarvan de kamers niet genummerd, maar geletterd
waren, zoodat voor mij de kamer , K openstond, in
mijne qualiteit als administrateur van enz.
« 't Mocht eens sommigen mijner lezers ook zoo
gaan, wanneer zij op den titel lezen « Losse Bladen
uit mijn Pastoraalboek », als lag er op de studeerkamer van ons, predikanten, een ontzaglijke kwartijn
of eenige deelen in octavo, waar wij onze ondervindingen,
bij den dagelijkschen omgang in de gemeente, in opteekenen. Ik kan hun de verzekering geven, dat zij h'erin
na onzen dood evenzeer zouden worden teleurgesteld
als in de bekende fabel de eigenaar van de hen, die
elken dag een gouden ei legde ; — sans comparaison
van onze eenvoudige vertellingen met dit kostbaar
kippenproduct. Het boek in quaestie bestaat alleen in
ons geheugen, waarvan de kamers ook naar jaar en
werkkring genummerd en geletterd zijn, hoogstens
in eenige apokryfe aanteekeningen, « voor den vinder
van geen waarde ».
« Meer dan eens heb ik vroeger die kamerkens
doorsnuffeld en er wat uit ten beste gegeven. 1k moest
echter in vroeger jaren voorzichtig zijn, opdat men de
beelden niet herkennen zou. Nu zijn er al zoo veel jaren
over de meeste dier herinneringen verloopen, dat dit
minder noodig wordt. De dood wischte vele namen
uit; andere kon ik gerust noemen.
« Een oud mensch, zoo hij ten minste de gave
van opmerken bezat, vertelt graag en wordt wel eens
vervelend door dezelfde verhalen wat dikwijls te repeteeren. Daardoor krijgen zij een zekeren staanden vorm,
evenals de overlevering der Oosterlingen, die veel minder
schrijven dan wij. En nu ik zoo na aan het einde sta,
Wilde ik ze toch nog eens opschrijven, gelijk ze mij in
het geheugen en op de lippen liggen en ik ze in den
huiselijken kring dikwijls vertelde. Er is niets bij wat
ik niet zelf waarnam en ondervond, en ik heb die
indrukken zoo juist mogelijk zoeken weer te geven. Der
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fantasie liet ik slechts enkele malen vorm en kleur over ;
maar toch veel minder dan menigeen denken zou ; want
de waarheid is dikwijls het meest onwaarschijnlijk.
« In de volgorde heb ik alleen verschil gemaakt
tusschen mijne standplaatsen : Westmaas 1830-1835;
Berkel en Rodenrijs 1835-38; Schoonhoven 1838-49; en
4 s-Gravenhage, waar het laatste jaartal, -- terwiji ik
dit schrijf, — nog aan ontbreekt.
« Van het dorpsleven moest ik natuurlijk voorbijgaan,
wat reeds in de « Pastorie te Mastland » beschreven was.
« En nu vinde ook dit werk (zal het 't laatste zijn?)
zijnen weg tot hoofd en hart. Ook wie zich met mijne
beschouwing niet kan vereenigen, doe zijn voordeel met
mijne veeljarige ondervinding. En beleef ik de uitgaaf
niet, dan zij het eene vriendelijke stem uit het graft D
Korten tijd nadat deze inleiding door het Nederlandsche publiek was, genoten, verscheen het boek, pers.
klaar gemaakt door den zoon van den schrijver,
,ds. C. E. van Koetsveld, predikant te Goes. Eenige
,drukfeilen daargelaten (op bladz. 24 ontbreekt b, v. een
C in de spreuk « Requiesat in pace ») ziet het werkje
er goed uit. De omslag is, men zou zoo haast zeggen,
karakteristiek versierd — aan de bovenzijde een dorpskerkje, aan den onderkant een stralende zon — en
voorin prijkt het welgelijkend portret van den auteur;
verder bevat het boek den plaatje, waarop te midden van
een volksmenigte een dominee staat afgebeeld met een
steek op. Die dominee moet zeker den schrijver voorstellen
in zip jonge jaren ; men ziet hem echter op den rug.
Wat nu de inhoud van de Losse Bladen betreft,
de eerste vraag, welke als van zelf oprijst, is : Voldoet
het werkje aan de vervvachtingen, welke het heeft opgevat?
Wat ons betreft, moet het antwoord ontkennend luiden.
We hadden als vervolg op de Schetsen uit de
Pastorie te Mastland — zoo werd het toch aangekondigd
--- iets anders verwacht, dan een aantal losse stukjes,
,die niet eens alle interessant zijn. Waar de jonge
dominee reeds in staat was, karakters te teekenen als
de rentenier Duifhuis, « die weI niets voor zijn brood
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behoefde te doen, doch er veel voor moest laten » ; als
Herman Baijon, den ouderwetschen dorpsschoolmeester,
en als boas Perkers, den bijbelvasten kleermaker; waar
hij voorts in staat was, een schets te ontwerpen als De
Haan, daar hadden wij van den 8ojarigen predikant,
in ondervinding zooveel rijker, minstens ook jets' dergelijks verwacht.
Doch wat is ons geschonken? Eene reeks verhaaltjes
(33), die niet een aaneengeschakeld geheel vormen,
zooals de Mastlandsche Schetsen, doch die, hoewel dominee in alle optreedt en aan' t woord is, stuk voor stuk
op zich zelf staan.
Of het hierdoor komt, dat soms de karakterteekening
zoo weinig voldoet, blijve een vraag, doch zeker is het,
dat de personen, welke in de Losse Bladen geteekend
worden, alien in scherpte van omtrekken en juistheid
van voorstelling voor de Mastlanders moeten onderdoen.
Daar hebt ge b. V. reeds de eerste schets : Corstiaan
van Sticht, welke de schrijver aldus aanvangt
« Ik gaf hem u reeds in mijne pastorie te Mastland :
Baas Perkers, den schrik van iederen x nieuwkoop »,
en ook wel eens van ringpredikanten in de vacaturen,
en geloof, dat het portret geleek ; maar thans wilde ik
u toch ook de photographic geven : den handhaver der
oude, Calvinistische orthodoxie in natur a, met de
goede zoowel als de hatelijke trekken zijner richting. »
Een veelbelovend begin, niet waar ? Doch hoe
wordt men teleurgesteld. Corstiaan van Sticht is volstrekt geen tweede Perkers. Hij moge al eenige eigenaardigheden van dezen hebben, over 't geheel is hij
een veel meer gemoedelijk man, die ten slotte, waar
hij zijn woning dominee voor eenige dagen ter hui5-:
vesting aanbiedt, een heel gewoon man blijkt. Ware
hij liever met den predikant in dispuut getreden, dat
had wat antlers kunnen vvorden.
Een andere schets, waarvan reeds de titel de grootste
verwachtingen opwekt, is : Een dorps-aristocraat. Ge
denkt reeds aan den Mastlandschen burgemeester Van
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der Zande met zijn « interessant discours », en begint gretig
te lezen. Doch wat wordt dan geportretteerd ? Een
burgemeester, die niet wil hebben, dat dominee een
kippenhok en een ren heeft, omdat de boeren hem (den
dominee) eieren moeten geven en hij (burgemeester)
het hen anders wel leeren zal, en die zekeren armen,
gebrekkigen straatwieder belette te trouwen. Is dat
nu een dorps-aristocraat 't Is eenvoudig een goede en
verstandige burgemeester, die te doen had met boeren,
die uit zich zelven eieren gaven, en met een straatwieder, die volstrekt geen tegenwerpingen maakte. Als
deze burgemeester nu nog eens in tweedracht ware
gekomen met de boeren en zijn wil had weten door
te drijven, zie, dan had er nog eens een ware dorpsaristocraat uit kunnen groeien.
En ook de onderwerpen, welke de auteur zich
gekozen heeft, zijn niet altijd interessant. Engeltje van
der Vlies o. a. is niets anders, dan de in NoordNederland welbekende vertelling van het vrouwtje te
Pynacker, bij Delft, die zonder eten heette te leven,
doch heimelijk (( karnemelk met grutjes » at. Er worden
volstrekt geen nieuwe mededeelingen gedaan en evenmin
wordt ons een sprekend portret van Engeltje geteekend.
Wel tracht dominee het bedrog psychologisch te verklaren en voegt hij er eene korte beschouwing aan toe,
doch hierom is 't ons niet te doen.
De volgende schets heet De oude boender. De
vertelling komt hierop neer. Er was ingebroken bij een
welgestelden boer, « Vader Steenwijk », en de -dieven
hadden hem beroofd van een zeer grooten koperen ketel,
die naar boeren wijs in den muur was gemetseld.
Vader Steenwijk trok zich 't geval niet zoo heel erg
aan, als zijn arbeiders 't ten minste maar niet gedaan
hadden. Moeder Steenwijk lamenteerde echter, doch
nit om den koperen ketel, maar omdat de oude
boender, die haar zoo naar de hand was, ook vermist
werd.
Zoo'n vertelling zou men in een pastoraal boek
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waarlijk niet zoeken. Doch dominee voegt er eene
overpeinzing aan toe naar aanleiding van Luk. 12 15
en daardoor hoort zij er nu dan toch in thuis.
Het fraaie van de schets Liplappen kunnen wij
ook maar niet inzien. Er wordt in gezegd, dat de
kinderen van Indische vrouwen en Europeesche vaders
zoo ondoorgrondelijk en als voorbeeld wordt een
meisje aangehaald, die in geruimen tijd niets had gegeten,
wijl haar verteld was, dat inlandsche vrouwen boven
de 3o jaren leelijk worden. Het meisje was aan de
gevolgen overleden.
En tot welk resultaat komt de schrijver nu? Hij
roept aan 't slot uit
« En nu vraag ik u, mijn lezer ! of gij u de
mogelijkheid van zulk een gesloten karakter en zooveel
hardnekkigheid en geheimhouding in een Hollandsch
meisje zoudt kunnen voorstellen ! Er is, wat men er
tegen zegge, erfzonde in de menschenrassen en famili6n,
en hoe ze uit te roeien, is een der grootste raadsels.
Dat zoo'n vertelseltje met zoo'n magere toepassing
gaarne werd gehoord « in den huiselijken kring »,
waarin het, naar bovenvermelde inleiding zegt, werd
verteld, is best mogelijk, doch bij de lezers zal het
niet veel indruk makers.
g Maar is er dan niets goeds in de Losse ' Bladen
vinden?
»
te
Lezer, welk een vraag
van Koetsveld zou van Koetsveld niet wezen, zoo
zijn boekje niet zeer veel schoons bevatte. Al staan
alle schetsen op zich zelf — die in de Pastorie te
Mastland doen dat in zekeren zin ook en al heeft
de bejaarde dominee de jongere soms niet ge8venaard,
de Losse Bladen geven toch veel te genieten. Hierop
te wijzen, is een even aangename als gemakkelijke taak.
De schets Vervening op het Sterfbed is een belangwekkend kijkje in 't leven van een huisgezin, waarin door
den geldduivel tweedracht is gezaaid. En toont ze al aan,
dat een verzoening op een sterfbed soms zeer weinig
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beteekent, de schets JoTef Holm, welke evenzeer van
des schrijvets menschenkennis getuigt, brengt op aandoenlijke wijze in herinnering, hoe op een sterfbed toch
ook wel wat goeds voor het tijdelijke kan worden tot
stand gebracht.
Bijzonder fraai is het verhaal De EenTame. 't Bevat
de lotgevallen van een doofstommen blinde, en zoo
treffend worden deze medegedeeld, dat men bewondering
voelt opkomen voor den schrijver, die het gemoedsleven
van den ongelukkige zoo heeft doorgrond.
Minder goed is geslaagd Het sterfbed van een vorst,
welke vorst een verpleegde is uit het Haagsche Krankzinnigengesticht, die zich slechts inbeeldde een miskenden
Prins van Oranje Nassau te zijn; maar toch leest men
deze schets met genoegen, omdat zij, evenals de voorgaande, zoo levendig herinnert aan 't geen van Koetsveld
te 's-Gravenhage goeds heeft verricht.
Dan bevatten de Losse Bladen nog vele schetsen,
waarin meer speciaal de dominee aan 't woord is, en
waarin hij, soms in den vorm ook van een verhaal,
van zijn standpunt zeer juiste beschouwingen uiteenzet
betreffende het doen en laten van zijn geloofsgenooten,
andere, waarin hij meesterlijk de zeden en gebruiken
van zijn tijd afschildert en zoo noodig gispt. Als zoodanig
noemen we De Natuurmensch, Voor het goede, GemoedsbeTwaren, Snoepcenten, Fatsoendelijk. En dat dominee
zich daarbij niet ontziet het verkeerde te laken, zal den
lezer op menige plaats duidelijk worden.
Is het na dit alles nog noodig, te verzekeren, dat
van Koetsveld zich, ook in die schetsen, Welke wij niet
konden prijzen, een onderhoudend vertelkr, een ervaren
menschenkenner, een fijn opmerker en een goed stylist
betoont? 't Zou wezen to carry coals at Glasgow.
van Koetsveld bezit met betrekking tot dit alles een
gevestigden naam n ooze literatuur, en die naam is hij
ook nu waardig gebleven.
Wij zouden hier gevoeglijk kunnen eindigen met
de verzekering, dat de Losse Bladen uit (van Koetsveld's)
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Pastoraal Boek hun weg wel zullen vinden of iets
dergelijks, doch we hebben nog een opmerking in de pen.
't Is waar : de mortuis nil nisi bene, maar wanneer nu een overledene nog uit zijn graf spreekt en
daarbij wel eens iets zegt, dat minder aangenaam is,
mag men daartegen dan niet opkomen ?
Zulk een buitengewone spreekbeurt nu vervult van
Koetsveld in zijn nagelaten werk.
In de voorrede Loch heet het :
« En ,beleef ik de uitgaaf niet, dan zij het een vriendelijke stem uit het graf. »
Vangen wij nu eens eenige woorden van die vriendelijke stem op.
In de schets Ziekenbeoek lezen wij :
a Is (lit (ziekenbezoek), wel beschouwd, geen Roomsche zuurdesem, bij de reformatie niet uitgezuiverd ..... »
Het volgende verhaal : Maar een enkele steen
genaamd, handelt over een Oostersch Neer, een weduwnaar, die in zijn laatste dagen tot God terugkeerde en
aan dominee opdroeg, zijn dochtertje, dat bij zijn
zusters, die Roomsch waren, werd opgevoed, Protestantsch te doen worden. Bedoeld zusterpaar was de
laatste wil van hun broeder heilig en zonden bet meisje
bij dominee ter catechisatie.
(( lk heb haar echter — zucht de ijverige predikant -riiet kunnen behouden ; het was voor Rome een te
gemakkelijke proof, »
De jeugdige martelaar heet een der volgende schetsen. Die martelaar is een jongen van 1 o of 12 jaar,
wiens tweede vader, die Roomsch is, absoluut hebben
wil, dat hij ook Roomsch wordt. Hoewel zijn moeder
reeds « trouw mee naar de Roomsche kerk » ging, de
jongen bleef « bij zijns vaders geloof ». Zijn stiefvader
viel hem hier hard om. Nu kwam echter dominee, door
derden gewaarschuwd, tusschenbeide, „ Hij ging vragen,
Lodewijk (zoo heette de « martelaar ») bij hem . in de
leer te hebben. Hij vroeg dat, wijl « maar zeer zelden
kinderen, die eens bij (hem) leerden, (hem) weder ont-
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-roofd zijn. De Katholieke Kerk — en daarin heeft zij
gelijk speculeert meest op den grond,die nog braak ligt. »
En een weinig verder redeneert dominee aldus
"
« Nu worden door de Roomsche Kerk gemengde
huwelijken op zich zelve onbepaald veroordeeld. Het
is onwaar, dat zij die zou aanmoedigen, om proselieten
te maken. Zij houdt liever hare kudde rein en- laat
,daarom den jongeling of man, die met een protestantsch
-meisje verkeert, tot de biecht niet toe. Komt het evenwel tot een huwelijk, dan erkent de Kerk het fa i t
,accompli en geeft daarvan absolutie, op- voorwaarde,
dat zij het huwelijk sluite als Naar sacrament, met de
belofte, dat de kinderen Roomsch worden, zoover dit
in de macht der Roomsche partij staat. Dit is alles
consequent en eerlijk, Toolang bedrog of geweld niet
in het spel komen. » (Wij cursiveeren).
Klinkt uit deze aanhalingen niet een weinig antipapisme? Zoo ja, dan is Loch die stem uit het graf
zoo erg vriendelijk niet. En die onvriendelijkheid wordt
-slechts weinig getemperd door de betrekkelijke juistheid
van het eerste deel der laatste aanhaling.
Ronduit gezegd, het heeft ons verwonderd, deze
uitingen in de Losse Bladen te hebben aangetroffen.
van Koetsveld, die zich in zijn overige geschriften zoo
irerdraagzaam betoont, die zich tijdens de Aprilbeweging
niet ontzag, openlijk van den kansel het goed recht der
Bisschoppelijke Hierarchie te erkennen, van Koetsveld
was zoo anti-papistisch niet, of Wilde ten minste zijn
Katholieken landgenooten niet onaangenaam zijn. In zijn
thandschrift moge zijne pen al eens hebben voortgesnapt
en bovenbedoelde aanhalingen hebben ter neer geschreNen, de waardige grijsaard zou, hadde hij zelf de uitsave mogen bezorgen, die uitlatingen wel geschrapt hebben.
Waren ze 't nu ook maar gedaard
Wezen wij vroeger als een schaduwzijde van de
Schetsen uit de Pastorie te Mastland aan, dat 't steeds
de dominee, steeds de schrijver is, die er op den voorgrond treedt, de Losse Bladen bezitten eenzelfde schaduw-
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zijde. Ook in dit nagelaten werk is het steeds domineer
die aan 't woord is, en steeds dominee, die gelijk krijgt. - 't Is ook dominee, die aan de arme Neeltje Wuyster
stilletjes turves geeft, en 't is weder dominee, die een,
rondreizend kunstenaar aan een nieuw marionnettentheater helpt. En met hoeveel genoegen vertelt dominee,
dat zijn schoonmaakster hem uit pure aanhankelijkheid
een armstoel gaf en hem bij zijn vertrek zelfs snikkende kuste. Ook vergeet hij niet te releveeren, hoe
« de heer Jozef Holm », wien hij den vrede voor huis
en ziel teruggegeven had, hem diep groette. En ten
slotte, welk een innig brave vrouw was dominee's
Amsterdamsche tante. Hoewel haar geschiedenis geen
blad uit het Pastoraal Boek is, wordt zij in de laatste
schets : Altijd tevreden, toch vereeuwigd.
Mocht dit alles weder doen denken : « Een weinig
pedant is dominee toch wel », de Losse Bladen doen
de meening opvatten, dat dominee aldus schreef uit
zuivere waarheidsliefde. Had deze niet bij hem voor-gezeten, hij zou toch de schetsen : Mijn eerste strafpredicatie en Eene Chiliastische Beweging wel achterwege hebben gelaten. Uit beide blijkt toch, hoe gering:
dominee's invloed soms was.
Tot besluit moge ons deze opmerking uit de pen.
De lezing der Losse Bladen heeft ons versterkt in de
meening, dat van Koetsveld met zijn Schetsen uit de
Pastorie te Mastland heeft bedoeld te schrijven een
handboek voor proponenten (r). Ook in de Losse Bladen toch komt een paar malen de verzuchting voor,
ddt de Universiteit hare theologischc studenten practisch
onvoorbereid de wereld inzendt.
Zou de ijverige leeraar nog zelfs met zijn nagelaten werk niet de bedoeling gehad . hebben, aan jeugdige
predikanten een of anderen wenk to geven ?
Den Haag, Augustus 1894.
A. J.

OOSTDAM.

(1) Het Belfort, jaarg. 1893, tweede deel, bladz. 341 vv.
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DE STEM DER GRATIE.

Was vinnig koud, den avonds van den 2° Februari.
Snerpend sneed de Noordenwind door de straten
en deed de sneeuwvlokken keen en weder vliegen,
als vreesde hij dat de aanraking der aarde hen - zoude
bezoedelen.
Geen wonder dat in dit late avonduur de straten
ledig waren. Binnen in de huiskamer is het gezelliger bij
het opvlamtnen van den haard, bij het helder licht der lamp,
naarmate de wintervorst daar buiten meer toegeeft aan
gril en luim.
Toch zien wij een paar wandelaars, die zich nog
met verhaasten tred huiswaarts spoeden. De eerste, een
priester, die waarschijnlijk een zieke bezocht, kwam joist
uit een der nabij gelegen huizen en eenige passen achter
hem komt een heer in een dikken pelsjas weggedoken,
die zijn stap een weinig vertraagt, nu hij den geestelijke
gewaar words. De priester blijft eindelij'k staan bij een
groot gebouw, dat zijne sombere schaduwen over de
besneeuwde straten werpt dock alvorens binnen te treden
wacht hij een oogenblik, om den nachtelijken wandelaar
voorbij te laten.
't Scheen een zijner kennissen te zijn.
(( Zoo, Henri, nog zoo laat ? zeker naar de Comedie
geweest ? wat gaf men van avond ? »
De heer bleef staan, drukte de hand van den geestelijke
en bij het flauwe licht der lantaarn zien wij dat hij een
jongeling is, die ten hoogste een 25 jaar kan teller.
flij antwoordt niet veel. Moet hij het den priester
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verklaren, dat dezen avond weder een Bier schandelijke
stukken was opgevoerd, waarin priester en monnik door
het slijk worden gesleurd, waaruit de giftwalm der
onreinheid hevelt, die zijn smetstof zoo gemakkelijk
overplant in het hart van jongeling en maagd?
Hij had genoten, ja, omdat de onschuld zijner
kindschheid reeds sinds lang weenend was weggevlucht,
hij had genoten,.... doch hij schaamde zich het nu te
erkennen voor den priester, die zijn stervenden varier had
bijgestaan, die ook de vriend, de raadsman was geweest
zijner kinderjaren. Wat deed ook die priester juist nu
op zijn weg?
« Kom, Henri, kom binnen, 't is wel laat, doch wij
hebben nog eene oefening, die gij nimmer gezien hebt.
wij geven ook nog een concert, » voegde hij er glimlachend bij, « dat U beter zal bevallen dan de zang van
dezen avond. » En de priester troonde den half onwilligen
jongeling mede in het klooster.
Wat was het stil in dien eenzamen kloostergang ! Een
klein licht verspreidde een geheimzinnig schemerdonker,
huiverigwekkender dan de duisternis zelve.
De pater geleidde den jongeling in de donkere kerk,
wees hem eene plaats aan, en zette zich neder op korten
afstand.
Heengaan was Henri bijeen onmogelijk. Hij schikte
zich dus in zijn lot en glimlachte over dien echt romantischen avond.
Zoo even had de kleine klok geklept, ten teeken dat
de kloostergemeente zich naar de kerk moest begeven
voor de « discipline ». Thans hoort men het geschuivel
der broeders, die in het duister hunne plaatsen zoeken
te bereiken en alles is stil.
Gem enkel licht brandde er in den tempel dan dat
der godsiamp, als eene kleine sterre, die de wacht hield
voor den Croon van haren God.
Op eens, daar klinkt een krachtige stem van uit het
priesterkoor : « Fratres, proeparate corda vestra, conscientias vestras sollicite discutiendo, peccata cum lacrymis
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recogitando, humilique contritione veniam a Domino
petendo, spiritumque ab omnibus mundi curis segregatum
pura intentione ad Dominum dirigendo Per Christum
Dominum Nostrum. Broeders,- bereidt uwe hasten voor
den Heer, door naarstig uw geweten te onderzoeken,
uwe zonden met tranen te herdenken, met een nederig
berouw van den Heer vergiffenis te vragen, uw geest afgetrokken van de zorgen deter aarde door eene zuivere meeting te verheffen tot den Heer. Door Christus onzen Heer.»
Dan heerschte er de diepste stilte, de stilte des doods.
Onderzoek van geweten, na een dag tusschen kloostermuren doorgebracht, in gebed en versterving !
Die stilte greep ook Henri aan. Ook voor hem vertoonden zich de zonden, de uitspattingen zijner jongelingsjaren.
Voor zijne oogen rees zijne kindsheid, zoo rein, zoo
zuiver, zoo onbesmet. Wie was dat kind dan in het roode
koorkleedje, met die blonde haren, die onschuldige, heldere
oogjes ?
Henri bedekte zijn gelaat met de handen.
Mijn God, ja toen kon hij bidden, zoo vurig, zoo
innig, wanneer de wierookgolven daar zweefden rond het
altaar. Was hij toen niet gelukkig?...
Een ander beeld rijst op voor zijnen geest.
Zie, het is feest in den tempel. 't Altaar is zoo rijk
versierd met kostbare bloemen en planten, een talrijk
waslicht flikkert, de priesters zijn in plechtgewaad, schoone
gezangen ruischen door de H. gewelven,.... wie nadert
daar tot de tafel des Heeren, te midden Bier gelukkige
kinderen? Is het niet dezelfde blonde knaap, op wiens
gelaat thans engelenvreugde zetelt, het zalig genot der
kinderen Gods? Was hij toen niet gelukkig ?
Hij aanschouwt een sterfbed, het sterfbed zijns
vaders. Ja, het is wel zijn varier, die ernstige en tevens
liefdevolle man. Och, waarom moest hij ook zoo spoedig
heengaan? Hoor, hij spreekt
« Henri, mijn kind, blijf braaf, blijf deugdzaam, zij
de steun uwer moeder, haar troost, hare vreugde. Kom,
mijn kind, dat ik U zegene.
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Hoe hij toen weende, de kleine, toen hij de bevende
handen zijns vaders voelde rusten op zijn hoofd terwiji
,deze bad om den zegen voor zijn eenig kind.
Ontrouw kind, ontrouwe zoos! » klonk het in zijn
binnenste. « Verdriet uwer moeder. Gij hebt den zegen
Luws vaders verkeerd in een vloek ! »
Nog altijd droomde hij voort, toen een stem_ weerklonk om ontferming. « Sanctus Deus, Sanctus Fortis,
Sanctus et Immortalis, miserere nobis. » Heilige God,
heilige Sterke, Heilige en Onsterfelijke, ontferm U onzer.
Driemaal weerklonk het met ,verheffing van stem van
uit het priesterkoor en driemaal antwoordden de talrijke
monniken : « Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et
Immortalis, miserere nobis. »
« Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur
Dominus et pereatis de via justa.
Neemt de geeseiroede ter hand, opdat de Heer zich
niet vertoone en Gij niet moogt afwijken van den weg
,der rechtvaardigen !
En dan klonk het, plechtig van uit het priesterkoor
Miserere mei, Deus secundum magnam misericordiam
tuam. Ontferm U mijner, volgens Uw overgroote barmhartigheid, en terwiji de smeekbede werd gezongen op
-een eentoonige, doch roerende melodie, ruischten de
.geeselkoorden door de lucht en luider klonk het : « en
volgens de menigte uwer ontfermingen, delg mijne boosheid uit. Henri beefde van aandoering. Ginds die he!
verlichte zaal met die wulpsche menigte, waar alles van
genieten spreekt, waar het leven wordt voorgesteld als
een dartelen over bloemen en roozen zonder dood,
zonder eeuwigheid, waar het vleesch wordt vergood in
bedwellemende en betooverende vermaken hier die donkere
-tempel met die ernstige monniken, die zich immer bereiden
-voor dood en eeuwigheid, waar het vleesch wordt getuch-tigd door strenge versterving.
Mijn God, welk een tegenstelling
Hoor, daar klinkt het weder : Quoniam iniquitatem meam ego cognosco..... Want ik erken mijne
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ongerechtigheid en mijne zonde staat gedurig voor
mijne oogen. »
En altijd snerpten de koorden door de lucht en
altijd tuchtigden de religieuzen hunne lichamen, en het
gezang van rouw en boete vermengde zich met het
geruisch der koorden, als een lied vol scherpe akkoorden.
Het sneed u door de ziel. Angstig luisterde Henri.
« Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor con-tritum et humiliatum Deus non despicies. Een gebroken
geest is Gode een welgevallig offer, een vernederd en
vermorzeld hart zult
o God, niet versmaden.
't Was of de stem der hoop heenklinkt door den
boetezang, de hoop, die zoete engel, die de kloosterlingen versterkte bij boete en gebed.
De Miserere is geandigd, de monniken zitten weder
.op hunne plaatsen, loch in Henri's ziel klinkt het
nog immer : Cor contritum et humiliatum Deus non
slespicies.
Nadat het lijden van Jezus is herdacht, hoort Henri
het Stabat- mater dolorosa op een hemelsch zoeten Loon
gezongen ; de ' melodie is zoo weemoedig, ze dringt zoo
,diep door in onze ziel en Henri dacht aan zijne eigene
moeder, wier hart verteerde van droefheid, nu zij haar
kind den geestelijken dood had zien sterven.
Arme moeder, wat had zi) zich veel van haar kind
-voorgesteld en helaas, zijn leven was haar kruis, haar
lijden, haar smarte. Hoe vurig had zij hem gebeden,
gesmeekt om de wegen des verderfs te verlaten, helaas,
Henri's slechte vrienden hadden meer invloed dan de
stem eener moeder, die nochtans tonen weet te vinden
.om eene rots te bewegen.
Harder dan de, rots was zijn harte geweest.
Toen had zij haar troost gezocht bij de Moeder
van smarten, nacht en dag bad zij voor de bekeering
Aran haar ongelukkig kind.
« Moeder, lieve moeder, gij hebt overwonnen, ik
mij
beteren, n fluistert Henri en de tranen stroozal,
men voortdurend over zijne wangen. Tranen van berouw,
tranen van boete.
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« Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. 0
Ziet, aan het altaar worden eenige lichten ontstoken rond een kruisbeeld, dat op de trappen desaltaars ter neder ligt. Twee aan twee werpen de religieuzen zich driemaal ter aarde neder en bij de derde
kniebuiging kussen zij het heilig bout, waardoor de
zondige wereld is gered.
En tusschen de zoetste gezangen, waarin telkens
een der heilige lidmaten van Christus worth gegroet,
herhalen telkens al de monniken : e miserere nostrif
Domini, miserere nostri ». Ontferm u onzer, o Heer,
ontferm u onzer.
Daarna strekt de overste het kruis zegenend over
de broeders uit onder het zingen van : « Jesus Christuscrucifixus nos benedicere et adjuvare dignetur. » JezusChristus de gekruisigde gewaardige u to zegenen en tebewaren.
De plechtigheid is geeindigd, de religieuzen verwijderen zich langzaam uit den tempel, doch 't is of
Henri nog altijd den noodkreet hoort van den koninklijken profeet onder het ruischen der geeselkoorden.
Hij kon niet heengaan, daar is zooveel, zoo
oneindig veel gebeurd in die korte oogenblikken; hij,
heeft een strijd gevoeld in zijn binnenste en de engel,
des lichts heeft gezegevierd.
Neen, Cor contritum et humiliatum, Deus, non'
despicies.
Reeds een paar maal had de pater hem zachtjesop den schouder geklopt. Nu eerst ziet hij op. Hij
verlaat den tempel en terwijl hij de hand des paters ,
met vurigheid drukt, zegt hij al weenende : « heb dank,
goede Vader, heb dank, morgen kom ik bij u, ik zal
een nieuw leven beginnen. »
Hij spoedt zich naar huis en als hij de kamer zijner
moeder voorbijgaat, ziet hij nog licht. Stil fopent hij
de deur ; daar zat zij geknield de goede moeder voor
haar kruisbeeld, zij bad ; zij kon niet rusten voor haar
dierbaar kind was thuis gekomen, de afgedwaalde, dien

DE STEM DER GRATIE.

237

zij zoo vurig beminde. Zij bidt den rozenkrans : « heilige
Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme - zondaars en
vooral voor Henri, opdat hij weder braaf en deugdzaam
worde, nu en in het uur van onzen dood Amen. »
t( Moeder, lieve moeder » en de jongeling slaat de
armen om waren hals. « Moeder, lieve moeder, uw
gebed is verhoord, ik zal mij beteren, ik zal een nieuw
levee beginners. Zoete moeder, vergeeft gij mij ? » en
hij kuste haar zoo innig, de vrouw, die zooveel om hem
had geleden.
Dat was eene vreugde ! Spreken kon de moeder niet,
maw zoo met haar kind in de armen, zijn hoofd
rustend op hare Borst.... God welk een zaligheid ! Dat
was een voorsmaak van hemelsch genot !
« Dank Maria, Moeder des Heeren, heb dank. »
Nu verhaalde Henri aan zijne moeder al hetgeen
dien avond was voorgevallen.
Is het wonder, dat dien nacht de slaap verre bleef?
Sombere, donkere wolken waren weggedreven , haar
kind was gered. « 0 God, wat zijt Gij goed ! »
Tranen werden geschreid, doch 't waren vreugde.
tranen. Geen ander woord kon de moeder stamelen dan
« dank, dank zoete Jezus » en in hare ziel ruischte
het immer : « mijn kind is gered ! »
. ......
. • • • .....
Des morgens reeds vroeg knielde een jongeling in een
der biechtstoelen der kloosterkerk. Onder de H. Mis ging
hij to Communie en naast hem zat eene vrouw aan
's Heeren tafel met oogen stralend van blijdschap en
moederweelde.

Een tiental jaren zijn verloopen.
Onverbiddelijk zijn ze heengegaan, zich niet be-.
kreunend om de wonden, die werden geslagen, om de
klachten der droefheid, die zij aanhoorden, om de
wanhoopskreten, waarvan zij getuige waren.
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Onverbiddelijk zijn ze heengegaan en toch hoeveel
wordt er geleden en gestreden, hoevele tranen warden
er geschreid, hoevele zoete verwachtingen verijdeld!
Onverbiddelijk gaan ze heen. Maar ze laten niet
enkel doornen achter op hun pad. Daar bloeien ook
bloemen op den levensweg, rozen der liefde, lelien der
reinheid. Ze verrukken den mensch door den rijkdom
der kleurenpracht, zoete geuren gaan van hen uit,
gedragen door de zachte sefirs der lente
Daar zijn ook heerlijke oogenblikken in 's menschen
leven, oogenblikken zoo rijk aan zalig genot, dat wij
het lijden van het verleden vergeten en slechts denken
aan 't schoone van het heden, aan de verwachtingen der
toekomst.
Ook in dit leven waakt over ons de vaderhand
van een Algoeden God.
Een tiental jaren zijn voorbijgegaan.
Henri's moeder ligt door eene zware ziekte aangetast op haar sterf bed. Voor haar had het leven veel
bitters opgeleverd, doch hoevele heerlijke oogenblikken
had ze doorleefd in die laatste jaren !
0, rijk was zij gezegend na het doorgestane teed,
na hare bittere zielesmarten.
De zoete vrede zetelt op haar gelaat. Zij voelt dat
haar einde nabij is. Reeds heeft zij den God van hemel
en g arde ontvangen, iets nochtans schijnt aan haar
geluk to ontbreken.
Met bezorgdheid ziet zij sours naar het klokje, dat
op een penant-tafeltje zijn eentoonig tik-tak doet hooren.
a Zou hij nog niet komen ,? a vroeg ze dan weder
aan de oude, trouwe dienstmaagd, die het ziekbed harer
meesteres nog niet had verlaten. Dag en nacht waakte
zij, de goede, trouwe ziel.
« Lou hij nog niet komen ? »
« Mevrouw, de reis is zoo verre, gij moet nog
wat geduld hebben ; uw biechtvader heeft immers ook
gezegd, dat hij nog dozen avond hier zal zijn. Ge
moogt U niet ongerust maken »
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Neen, goede Maria, ik mag niet klagen. God is
200 goed Heugt u lien gelukkigen dag nog, toen

Henri voor 't eerst het H. Misoffer opdroeg?
Wat was dat een blijdschap, niet vvaar, wat een
-vreugde, toen ik de H . Communie mocht ontvangen
Alit zijne hand. Neen, ik mag niet klagen. Ik zal geduldig wachten, als ik hem nog maar eens mag zien, voor
-ik sterf. »
De oude dienstmaagd weende. 't Vie! haar zoo
'hard to scheiden van die goede meesteres, die zij zoo
vurig beminde.
« Kom, Maria, ge moogt niet weenen, bid nog
eens den rozenkrans, ik zal met' u mede bidden in
-stilte. »
En zacht klonk het door de kamer, dat schoon
gebed : « Wees gegroet, Maria, vol van gratie, D
Op eens ... de dienstmaagd bids niet meer, de
.zieke houdt haar adem in, daar komt iemand, de deur
words geopend en een religieus in het zwarte ordekleed
.werpt zich in de armen der zieke vrouw.
« Moeder, liefste moeder. » « Kind dierbaar kind,
Tilijn Henri, » is al wat men hoort.
Lang rusten zij schreiend aan elkanders hart.
Daar zijn oopnblikken, waarin het spreken ontno, gelijk is, onrnogetiik soms van droefheid, soms van vreugde.
Beide gevoelens bestormden Henri's hart — vreugde
van het wederzien, droefheid bij de gedachte aan de
toekomst
Na de eerste ontroering fluistert hij : « Moeder is
alles vergeven? » Een vurige kus is het antwoord.
« God. wat ben ik gelukkig ! 0, nu wil ik gaarne
sterven, nu ik U nog eens mag zien, mijn eenigste
schat, mijn vreugde, rniin geluk. Henri, bid voor mij,
,als ik met meer zijn zal, bid voor mij en voor vader.
Ik zal ook voor u bidden, kind van mijne tranen, kind
Nan mijn geluk. »
Den volgenden morgen was de moeder stervende.
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Aan de eene zijde van het bed beyond zich haar biechtvader, de priester, die ook haar echtgenoot had versterkt voor de groote reize naar de eeuwigheid en die
zooveel had bijgedragen tot Henri's bekeering. Aan de
andere zijde, dicht bij de stervende, be yond zich Henri.
Zij bidden de gebeden der stervenden, de oude dienstmaagd bidt pknield den rozenkrans.
Het gelaat van de stervende is zoo rustig, zoo.
vreedzaam. Hare lippen bewegen zich voortdurend tot
het gebed, hare oogen zijn gericht op het kruisbeeld,
hare hand houdt de hand omkneld van haar eenigst
kind.
Neen, zoo is het sterven haar niet smartelijk meer.
Naarmate de pater bidt, wordt de . ademhaling flauwer
en flauwer. Nog eenmaal fluistert zij : « vaarwel, mijn
innig geliefd kind. » « Jezus, Maria, Jozef, » murmelen de hppen en de schoone ziel van de moeder steeg
op tot voor den troon van den almachtigen God.
Een vurige Christene op aarde minder, een heilige
meer in de eeuwige zalen van het hemelsch Sion.
En Henri knielde weenend, vol eerbied neder en
bad nog lang voor haar, die hem dubbel het leven schonk.
Zijn leven zou slechts een slachtoffer zijn voor de
zielerust van vader en moeder.
Fr. BERNARDINUS METS,
Minderbr. Conventueel.

Hal.
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DE LINN EN WEVERU
IN VROEGERE EEUWEN TE KORTRIJK.

gebruik van linnen was voorheen niet zoo
algemeen, als de meeste kinderen onzes tijds
wel denken. VOor de XVI e eeuw droeg de
groote hoop wollen hemden, het lijnwaad houdende
voor... een artikel van weelde.
De oudste oorkonde, waarin men van het Kortrijksch linnen gewag maakt, is van 1290. Twee poorters, de beer van Hoog-Mosscher en Jan Ronghe
meenden recht te hebben op den tol, geheven op de
« nappes, tueles et keuverkins n, welke men in de
stad verkocht (i).
Nochtans schijnt deze nijverheid hier niet gebloeid
te hebben, zoolang de lakenweverij eene zekere hoogte
., behield.
Het was bepaaldelijk in 1573, dat men middelen
beraamde om den lijnwaadhandel op te beuren. De
gemeenterekening zegt het duidelijk :
Betaelt in handen van Jan Bostoen LXIX
lib. p. ter cause van ghel. somme bid hem
verschoten van seker ghelaeghe, verteert int
stadhuus by den cooplieden van lynwaed deser
stele, als zy besoigneerden ende adviseerden
hoe men beste soude moghen upbringhen de
linwaetmarct.
Dezelfde rekening leers ons verder, welke de gevolgen van die bijeenkomst waren.
ET

(1) Inventaire des archives de la ville de Courtrai.
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Betaelt aen Loys van de Ghinste ende
Arent Willemins, cooplieden deser stede, ter
cause dat sijlieden by laste van scepenen ghe-weest hebben naer Oudenaerde ende Ghendt,
omme dat sy die cooplieden van aldaer animeren souden om te frequenteren de marct
ende lynwaethalle alhier ter voordenesse van
de stede.
Betaelt aen den conchierge van den scepenhuuse de somme van CLXVII lib. p., ter
cause van cost van maeltyden, by myn heeren
van der weth ghepresenteert ende ghesconken
alle de cooplieden van lynwaeden, soo wel van,
Ghendt, Oudenaerde, Thielt, Rousselaere, Meenene, Iseghem ende andere omliggende plaetsen,
de nieuwe marct van lynwaet alhier frequenterende ende voorderende.
Kortrijk telde damastwevers en gewoon-linnenwevers.
De nering der damastwevers ontstond in 1496. Verscheidene keuren, uitgevaardigd in den loop der volgende
eeuw, regelden het werk, het dagloon en den handel.
De stad betaalde eenen beeedigden « meter ».
Aen Thomas Willecome, ghedient hebbende als metere van lynwaeden, commende
ter halle deser stede... (i).
Was een stuk te smal, zoo werd het « in drie
sticken » gesneden. Men wilde niet, « dat tCorterycX
goet mettertyt soude gheblameert worden, ter totale bederfenesse ende ruyne van der vors. neringhe (2) ».
Intusschen verwierf het Kortrijksch tafellinnen Gene
groote vermaardheid. Men weefde, verhaalt SANDERUS,
in het doek de afbeelding van bloemen en dieren, van
jachten en gevechten, van landschappen met weiden,
bosschen, hoven, heuvelen en kasteelen, alles met zorg
geteekend en zoo nauwkeurig, als het een schilder zou
hebben gedaan: met zooveel verscheidenheid, als de

(i1 Gemeenterekemng van 1573-1574.
(2) Keure van 1551 .
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weelderige natuur er aanbiedt, en zoo fijn, dat het
cog zich vermoeide, als het al die voorwerpen in een
meer van glinsterende witheid bezichtigde.
Eene oorkonde uit de laatste jaren der XVI e eeuw
staaft het gezegde van den geschiedschrijver.
« Edele, weerde ende discrete heeren burchmeestere
ende scepenen der vermaerde stadt van Cortrycke, saluut!
De generaele ghemeente ende republicke van onse neringhe van de linnenweverie, waer van alle andere
neringhen ende ccopmanschappen binnen onse vorseyde stadt floreren ende dependeren, tot gheluck ende voorspoet, door de gratie Godts, van alle arme ambachtlieden, dewelcke heeren cost soucken te winnen met
rechtveerdighe handelinghen, tot salicheyt van huerlieder
sielen ende tot des lants welvaren, waerduere onse vorseyde
stadt grootelycx es verbetert ende bekent geworden alle
de christene landen duer, cause van den coophandel
alhier binnen onse stadt gheweest, ende duer onse goede
cooplieden verbreyt gheworden tot de uuterste paten
des aerdbodems (I) ».
Verder lezen wij in hetzelfde stuk : « Onse neringhe
heeft veel hondert jaren hier binnen ons Nederlant in
creen plaetse ofte in d'andere altyt ghefloreert ; ende
nu sonderlinghe heeft ' Godt almachtich [duer syn ghenade onder alle steden, in Belgica gheleghen, onse goede
stadt van Cortrycke verciert met desen costelycken scat
van neringhe, voorspoet ende gheluc, tot welvaren van
de cooplieden ende occ de generale ghemeente. »
Wil men bewijzen van de behendigheid der plaatselijke damastwevers?
Ten jare i600 deden Albrecht en Izabella hunne
plechtige intrede te Kortrijk (2).

(i) Oorspronkelijk stuk in het stedelijk archief.
(2) Omtrent « de ghifte ten laste van de Staten » lezen wij
in het 7 egistcr der notabelen
« Also de gheestelicken ende vier leden slants van Vlaenderen
scepenen deser stede bescreven hadden by haerlieder briefven van
XX martii i6co, ten fine te senden huerlieder ghedeputeerden,
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Het magistraat begiftigde hen met vier en dertig
gedamaste tafellakens, kostende 2 4 97 ponden parisis.
An Robert Riet over 't leveren van ammelakens ende serveeten an hunne Hoogheden van
weghe deser stede ghepresenteert, u rn IIIIc
IIII xx XVII lib. p, (i).
Deze doeken, versierd met de wapens der zeventien Nederlandsche gewesten, waren zoo merkvvaardig,
dat de aartshertog ze opzond aan den koning van
_Spa*.
Ten fare 1 7 13 vervaardigde men nogmaals « voor
den coninck van Spaignen seer schoone tafeldoucken,
in dewelcke seer constigh gheweven vvaren de wapens
van -den souvereyn, ende ooc de volgende jaerschriften : »
VInCe aC DIU IMpera.
CortraCenslUM InDUstrIa.
Men mag echter niet denken, dat de Kortrijksche
linnenwevers geene donkere dagen beleefden. In 1576,
tijdens de jammerlijke beroerten, was « de neringhe
seer flau ». Het register der notabelen behelst dan ook
het volgende besluit :' « 9 Nov. 1576. Ghemerct de
sobere neringhe ende benauden tyt, soo hebben hoochbailliu ende scepenen, upt goeddyncken van notabelen,
gheadviseert de som van X m gulden up te lichten, om
die ghe6mployeert te wordene int afcoopen van amme-

met resolutie wat somme men soude presenter en aen haerlieder
hoocheyt voor een ghifte thaerlieder blyde incomste, ten laste van
de staten van den lande van Vlaenderen.... de ghedeputeerden
deser stadt, de eerste onder de smalle steden, moesten eerst haerl.
advis gheven; ende Baer duer deselve (gift) de stede grooti. belast
soude wesen, so syn daeruppe gheconvoqueerl gheweest' de notabelen om te aenhooren haerl. advis ; dewelcke henl. conforrnerende
neffens d'avis van scepenen hebben gheresolveert dat men porteren soude voor d:selve ghifte ten laste van de generaliteyt van
Vlaenderen alsulcke somme als bier te voorent ghepresenteert was
gheweest an wylent den coninck Phlps van Spaengen, onsen laetsen
overleden gheduchten heere ende prince tsynei comste in den laude,
wel min indient doendelyc ware, emmers met meer, te vindene
by tiansporte. »
(1) Stads'ekening.
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taken ende andere goeden, die de inghesetenen daeghe,ficx syn werkende ende maekende ; ende deselve voorts
Tte vercoopene tot winninghe van de stede. »
Het was merle omtrent dien tijd, dat eenige wevers
„de stad ontweken, om elders werkhuizen op te richten.
PASSCHIER LAMMERTYN toog naar Alkmaar, in Holland, en bekwam aldaar een octrooi.
Andere wevers lokte men uit hunne vaderstad. De
,magistraten van Valencijn en van Brugge wendden zich
beurtelings tot PIETER DE Vos, ten einde hem te
bewegen tot het inrichten van weverijen binnen hunne
wallen. De onbaatzuchtige kunstenaar verstiet evenwel
beide voorstellen, en legde zich, in het werkhuis van
,GAREMIJN, eenen zekeren tijd op de schilderkunde toe.
Ten jare 1770 gaf het gemeentebestuur hem eenen
,understand van roo pond parisis, tegen de belofte,
dat hij weer naar Kortrijk zou komen, zoohaast zijn
xneester hem bekwaam genoeg zou achten om alleen
het kunstperk in te treden.
Middelerwij1 verzuimden de Kortrijksche overheden
geene gelegenheden, om de groote nijverheid vooruit
te helpen. De handvesten der gemeente bewijzen het
.op meer dan eene bladzijde.
Toen het magistraat in 1 761 de teekenschool opende,
was dit om de volgende redenen- :
« De silversmeden, temmerlieden, metsers ende
.andere werklieden, weynig ofte niet ervaren synde in
de teekenkonst, dewelcke hun nochtans allessints noodig
was om hunne werken te volmaekter te konnen maken;
van den anderen kant de fabrique van 't serveetgoed
niet hebbende als oude desseinen van slegte gouste, en
geene wevers in staet synde nieuwe te maken, die
door hunne fraeiheyd het vertier souden konnen verineerderen... (1). »
Ziehier een ander middel.
(1) Verslagboek der teekenschool.
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Aen Joseph Verheye acht en veertig ponden
pars.. over tweven van vier se r vietten, alsmede
aen Pieter de Clerck zes en dertig ponder
pars., over tweven van zeven servietten, in
het stadhuys, begrepen den transport van de
getauvun, om aen S. K. H. den aertshertog. •
Maximiliaen de fabrique deser stadt to doen
zien, per orcl'e van 22 July 1 774 0).
Aen Joseph Ameye honderd en tachentig
ponden vyf schelen pars., zoo veel by betaelt
heeft aen diversche persoonen tot het opregten
van twee weefgetouwen in het stadhuys deser,
stede, ghedient hebbende tot kennisse van hunne
konincklycke hoogheden de aertshertoginne M arieChristine ende, den hertog van Saxen (2).
Omtrent lien tijd bezigde men voor al de takken
der linnenweveiij nagenoeg i,00 arbeiders.
Het Kortrijksch him% a ad dankte in alle tijden zijne
vermaardheid aan de uitstekende hoedanigheden van het
vlas, in de kastelnij groeiende ; aan de behendigheid
der bevolking in het bereiden en spinnen ; aan de
reinheid van het 12k ater der Leie en de netheid der
meerschen, langs de oevers der rivier gelegen.
Kortrijk.
THEODOOR SEVENS.

(i) Stadsrekening.
(2) Id.

ESIMIZEIZIEZ
EEN STERREKEN.
(Zinnebeeld.)

was donker, stikdonker.
Het water der rivier slingerde in woestebochten voorwaarts en, klotsend tegen de brokkelende brug, sloeg het bruisende en klaterende galmenin de hoogte....
Eene schim rees plotselings op aan den oever langs
den karat van den ouden watermolen.
De wolken schoven uiteen en een zilveren, geheimzinnige streep wierp eenen tooverglans op het aardrijk
dwars door het luchtruim been.
De schim, verrast door het openbarend licht, maakte
eene beweging en verloor het bovennatuurlijke barer
verschijning.
Het was geen geest, geen spook, geen onstoffelijk
w ez e n....
Het was eene vrouw.... eene zuchtende, weenende
vrouw.
In hare armen prangde ze iets — een straal viel
op hare borst — het was een kind, een gekruld koppeken tegen de tepels gedrukt.
Hoe afgemat zag er die vrouw uit ! Hoe zwoegend
hijgde hare borst, hoe moedeloos bukte haar hoofd, hoe
klagend blikte haar oog !
Ze sprak eensklaps : « Ach, God... vergeef me...
ik ben te ongelukkig — het leven wordt mij te bitter...
het moet zijn... Eilaas!... Mijn kind... — »
Een angstige zoen weerklonk en de vlietende stroom,
scheen, om den moederkus, zijn gehuil tot suizendemuziek te verzachten.
ET
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Ze sprak voort
ik bezweek
« Ik beminde hem zoo diep, zoo innig
ik gaf me aan hem... Toen ons kind geboren werd,
stiet hij mij van zich af, en weigerde aan zijne liefde
• eenen naam te geven.... »
« De ouderlijke strengheid, de schande, wezen mij
« de deur uit en, ik was, buiten, in sneeuw, in kat',
« in ellende, zonder vrienden, zonder hem — gansch
• alleen — met de herinnering aan het vervlogen geluk,
« en met mijn kind. »
« Mijn kind, het heeft honger, mijne uitgemergelde
borsten kunnen het niet meer voeden, en ik ook heb
• honger en zielewee. »
« 0, Heed Gij aanziet mijn lijden, mijne wan« hoop. Laat de verstootene met haar kroost vrede
« vinden in Uwen schoot, zaligheid in Uwen hemel. »
Fen stap werd gezet, een oog peilde de diepte....
En wild hernamen de wateren hunnen loop, loeiend
klotsten de snuivende massa's tegen den ouden watermolen.
Eensklaps gloorde een glans in het uitspansel en
een fonkelend sterreken viel voor de voeten der treurende neér... En het fluisterde heur toe
« Vrouw, moeder, deins terug van den kolk....
« Hoop !
« Worstel moedig tegen het bittere des levens,
« zoek leniging voor uwe ziel, voedsel voor uw lichaam:
O De wet des Heeren gebiedt het zoo.
« Hoop !
« Leef voor uw kind, laat de heilige moederdrift
• in uw hart trillen, wees zelfopoffering en liefde....
a Hoop ! »
En het fluisteren hield op, en de wateren kabbelden
zacht, en de schim sprong terug, blikte naar boven en
scheen in den hemeltrans te zoeken, zeer verre en zeer
hoog, naar... een sterreken.
Vorst (Brussel).
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GLADSTONE.
(Zie vorige afievering.)

was in Juli 1839, dat de klokken hun vroolijk
huwelijkslied over Hawarden lieten galmen, het
nieuwe bruidspaar ter eere. Sedert dan zijn er 55
jaren heengesneld, en ondertusschen is Gladstone's leven,
eene aaneenschakkeling geweest van eer en roem, en middelerwij1 is Mevrouw Gladstone de onafscheidbare gezellin
geweest van haren gevierden gemaal, hem volgende als
eene schaduwe, zoo trouw, overal waar recht of plicht of
vermaak hem riepen, overal tot op zijnen laatsten tocht naar het
koninklijk paleis als de groote man zijn onslag in de handen
der koningin nederlegde. Andere vrouwen, zouden het alras
hebben opc,, egeven, heele avonden en lange nachten in eenzaamheid te zitten luisteren naar de droge verhandelingen in
het Lagerhuis. Zij met, waar Willem was daar was haar
leven : Op het muffe, stoffenge verdiep der kamer zat zij
keer op keer, met gespannen geest, de niet altijd opwekkende beraadslagingen na te gaan, en oprecht gelukkig was,
zij, als heel het huis betooverd wierd en aan 't roeren ging
onder het mac-htige woord van haren grand old man!
Als zij jong was, zoo 't schijnt, had zij eene_ zinrijke
spreuk gekozen, die zij boven al hare opstellen schreef :
« Wilt gij iets ter dege gedaan hebben, doe het zelf. » Dit
gouden zegsel bleef zij immer getrouw, en paste het vooral
toe op haar huiselijk leven : Thans is zij in de tachtig, en
nooit heeft zij werk en moeite ontzien om haren man en
zijnen huiskring gelukkig te maken.
Is het te verwonderen dat met zulk eenen schat voor
wederhelft, Gladstone naar al de streken van Europa kan
reizen, en immer het huiselijk genoegen mede dragen ? Zorg
en kddimer alleen laat hij achter, vooral dan wanneer hij,
op verlof gaat.
ET
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Twintig ' jaar geleden bracht hij zijne vacantie over in.
Holland te midden van merkweerdige verzamelingen schilderstukken en porceleinen, waar hij met hert en ziel op
gesteld is : Eene week van zorgelooze ontspanning was
heengesneld, toen een zijner ambtgenooten, evenzeer uit op
verzet en verpoozing, ter plaatse kwam. Gladstone hiet hem
hertelijk welkom en 't was al vroolijkheid en genoegen, al
lachen en kouten dat de klok sloeg, tot dat de nieuwe gast
heel onbehendig het gesprek op de staatkunde bracht. Gladstone's arendsoog schoot oogenblikkelijk toornige vonken :
« In 's Hemelsnaam, riep hij uit, laat toch de politiek van
kant ! » Onnoodig gezegd dat de aanmaning niet herhaald
moest worden.
Als de roemrijke staatsman zijne verlofdagen op Engelschen bodem doorbrengt, is hij het voorwerp eener algemeene
nieuwsgierigheid, en het middenpunt aller bewonderfng en
belangstelling.
Eens was hij in Oystermouth, een aangenaam badsteedje
van 't land van Wallis. In 't naar huis komen van eene
wandeling op 't strand, wierd hij door eene brave vischvrouw uitgenoodigd in haren winkel te komen en eenige
lekkere oesters te proeven.
Gladstone, die geen hertstochtelijke liefhebber dier week,dieren is, wees het vriendelijk aanbod dankbaar van de
hand : c Ik eet nowt oesters, vrouwken » — « Om
't even, kom maar eens binnen. » — « Maar bazinneken,
,oesters maken mij ziek. » — « Dat doet er niet aan, kom
maar binnen. » Met deze woorden trok de vischverkoopster
den gemoedelijken man bij de slippen van zijnen frak naar
den toog. Als nu de toestand op zijn hachelijkste was,
verschenen Mevrouw Gladstone en haar zoon aan de deur :
c Hier nu bazin, riep de Staatsman vroolijk uit, bier is eene
echte oestereetster, en mijn jongen daar versmaadt dien
kost ook niet. » — De wandelaars waren intusschen samengestroomd; een luid gejubbel en gejoel steeg op van alle
kanten en gedurig kwamen nieuwe scharen nieuwsgierigen
op het tooneel.
Gladstone, met vrouw en zoon, trokken naar de binnenkamer en aten er naar hertelust het welgejonde maal,
met peper, azijn en roggebrood. De nederige visscherstulp
wierd ondertusschen belegerd en bestormd : men vocht en
worstelde voor de eer den ouden man zijne hand te
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drukken : Eene ruwe zeebonk behaalde de overwinning en ,
den blinkenden zuidwester in de hand, brak hij los, met den
krop in de keel :_ « God zegene u, Mijnheer, en lang mocht
gij leven ! » Gladstone schudde de zware visschersklauw en
antwoordde : « Van 's gelijken, brave vi lend, en mocht gij
langer leven dan ik! » Het rijtuig was ingespannen, en
nadat het goede vischvrouwken nog twee korven oesters
onder hunne banken geschoven had, reed het gezelschap
-weg, onder de de ooryerdoovende toejuichingen van de
geestdriftige menigte.
Toch is Gladstone nergens liever dan aan den huise'lijken haard in Hawarden. Het prachtige slot, met zijne
mime kamers en zalen. met zijne uitgestrekte hovingen,
met zijne bosschen en dreven en heuvelen en dalen, het
lie-ve Hawarden Castle is zijn tooverslot. Gladstone staat op
en neemt zijn ontbijt op het gestelde uur, en dan, wat ook
-het weder medebrenge, 't zij sneeuw of hagel, of regen of
wind, dan trekt hij te kerke, waar de predikant, zijn schoon-zoon, den morgendienst en hij zelf de bijbellessen 1 eest.
Het overige van den dag is toegewijd aan de studie.
Gladstone's werkzaal biedt geene tentoonstelling aan van
prachtig ingebonden lettergewrochten, maar is eene oprechte
studeerkarner : allerhande vakken in allerlei talen zijn er vertegenwoordigd. Oude, middeleeuwsche en hedendaagsche
letterkunde, wijsbegeerte en Godgeleerdheid, staat- en huishoudkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen
-bekleeden hunne voorbehoudene afdeelingen, en zoo wel is
de oude man met heel die geleerde wereld bekend dat hij
blindelings, en zonder aarzelen, de hand kan leggen, op
't is gelijk welk een boekdeel dat tusschen de 1500o werken
verscholen zit.
De geleerde staatsman, heeft gewoonlijk Brie verschillende
boeken onder lezing, die elk op zijne beurt tot uitspanning
moeten dienen als de lezing van het voorgaande te droog
en' te vermoeiend wordt. Hij leest, met potlood in hand,
-teekent op al wat hij onthouden wil, zet een vraigtee ken
bij 't gene dat hij niet verstaat en een kruisken nevens de
regelen die hij betwist, en op 't einde van ied er werk
maakt hij eenen aanwijzer die voor zijn geheugen heel den
inhoud samenvat.
Is het dan te verwonderen - dat Gladstone mee kan
-praten de Omni re scibili, dat hij aan zijn gezelschap en.
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zijne omgeving leven en vroolijkheid mededeelt, en dat
iedereen met de grootste belangstelling naar zijne woordenluistert ?
Men verhaalt dat twee geestige heeren eens ter tafel,
genoodigd waren, waar zij wisten dat de staatsman aan zott
zitten. Zij smeedden eene samenzwering onder malkander,
pm den beroemden gast in 't nauw te brengen met, over
tafel, van zaken te spreken waar hij niets van kende. Zij,
lazen daarvoor en studeerden in oude tijdschriften, eene
diepzinnige en geleerde verhandeling over den handel enwandel en de nijverheid en voortbrengselen der Sine,ezen
en Mongolen.
De Lang verbeide gelegenheid brak aan; de samenspraak
werd begonnen en levendig voortgezet, en met onuitsprekelijke voldoening zagen de beicle samenzweerders, de klimmende belangstelling en de koddige verwondering die inGladstone's gelaat weerspiegelden.
Te langen laatste kwam er eene poos in 't gesprek,
en tot beider verstomming zegde de grijze minister : « Wel,.
wel, MM., ik hoor met genoegen dat gij eenige mijner bijdragen gelezen hebt, die ik over 25 of 3o jaar in zulk
een tijdschrift verschijnen liet ! »
Tusschen de lievelingsschrijvers bij wie Gladstone omverademing gaat, bekleedt Homerus den eersten rang, ea
onlangs - heeft hij er eene voortreffelijke vertaling van afgewerkt in Engelsche verzen, die, zoo 't schijnt, met duizenden,
en duizenden verspreid zal worden.
Thans smaakt de grijze staatsman de genuchten van,
zijnen levensavond in het midden van zijn talrijk huisgezin;met zijne kleindochter op de knieen, die er paardje rijdt,,
speelt hij grootvader, en in 't zoete familieleven vergeet hijal de stormen die in zijn woelig staatkundig leven over zijn
hoofd gevaren zijn.
Het Engelsche y olk erkent de verdiensten van denafgesloofdem held, en als men Gladstone's naam vernoemt,
zwellen de polsen en flikkeren de oogen en rijzen de hoeden,
en donderen de jubelkreten.
't Is,nu reeds eenige jaren geleden, dat de gevierde vol ksvriend een bezoek bracht aan den hertog van Dalhousie,
op zijn kasteel in Schotland. Langs alle kanten kwamen,
scharen van bewonderaars aangerold, die vruchteloos poogden
de hofpoort stormenderhand in te nemen en het hof teoverstroomen.
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Een van 's herfogs pachters, een oude patriarkale landsman, klopte doodbedaard aan, en was bijna over den drempel
wanneer de portier toesprong en hem den doortocht afsneed.
— Wat, riep de pachter, willen ze niemand binnenlaten ? v
— « Neen, niemand, » klonk het antwoord. — « Maar ik
moet den grand old man toch zien, wedervoer de indringer,
en neen is niets gezegd. »
Nu kwamen de scharen opnieuw tegen de poort aangedruischt en terwijl de poortier aan 't vechten ging, gleed de
landsman tusschen armen en beenen door om, wat verder op,
over den hofmuur naar binnen te klauteren. In 't park wierd
hij door een heerschap staan gehouden : — « Wat komt
gij bier verrichten ? » — « ' Wel vriendschap, zei de pachter,
'k moet den grand old man zien, dien gij bij ulie hebt;
kunt gij mij zeggen waar hij ergens om vinden is? »
De gast van den hertog zag wel dat hij met eenen
taaien kerel te doen had, en wees hem een afgezonderd
hoeksken aan, zeggende, dat Gladstone weldra Tangs daar
zou wandelen. Ja maar, nauwelijks had hij zijnen rug gekeerd
of de oude was op weg naar 't kasteel en 't wilde lukken
dat hij heel het gezelschap, met den hertog voorop, vlak op.
het lijf liep : « Wel, Uwe Hoogheid, wien ge nu toch in
huis hebt! Mij dacht, ik moest toch eens overkomen om
dien fellen gast te zien, en voor ik zijne hand geschud heb,
ben ik van hier niet weg te krijgen. »
De hertog glimlachte goedaardig en wees hem den,
bedoelden volksvriend. Gladstone drukte den braven man
hertelijk de hand en vroeg hem hoe hij 't stelde.
— « Blij van kennis te maken, mijnheer Gladstone; gij
zijt een knappe kerel, man ; nu, het doet mij oprecht genoegen
dat gij er zoo goed uitziet... En deze is uwe mevrouw, ,en
dat uwe dochter zeker ? Wel, mevrouw, hoe gaat het er mede?..
Gij moogt het niet kwalijk nemen, maar wij zijn toch zoo,
blij en zoo fier van u bier te zien... » En zoo raasde de
oude man voort en liep van bier naar ginder totdat hij
iedereen bij de hand gegrepen had. Op 't einde, met een
laatsten « goeden dag » en een laatsten handdruk aan
Gladstone, wandelde hij terug, en ging bij hoog en laag
verzekeren, dat hij in geene drie maanden de hand zou
wasschen die den « grand old man » den pol gedrukt had.
Gladstone was de afgod van zijn yolk : Waar hij kvam
stroomde de volkszee samen ; waar hij sprak hing de menigte
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aan z 'jne lippen, want hij sprak de tail van 't yolk en
verdedigde de rechten zijner landgenooten. Zij kenden hem
en hij . kende hen. Hij wilde wat was recht, en 1 ust noch
duur smaakte hij, voordat dit recht gewonnen of verzekerd
was.
Glossop.

j. FESKENS.
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TA ALPHANTASMEN.
8. Evenredigaar.
<( De evenredigaars kunnen nu uitmeten hoe hunne tegenstrevers
eene openbare bespreking vreezen. » Denderbode.
Een woord als evenredigaar moet onvermijdelijk het taalgevoel
kwetsen van iemand, die ook maar een weinig taalgevoel heeft.
Het bestond niet ; maar thans wordt de evenredig-e vertegenwoordiging juist druk besproken; in 't Fransch worden de aanhangers van
bewust verkiezingsstelsel pi oportthnalistes genoemd. Voor dat woord
trok ooze courantier zijn neus op; hij zou er een woord in de eigen
-taal voor vinden. 't Inzicht was loffelijk ; doch het gaat zoo maar
niet aan een bijv. nw. te nemen, daar een achtervoegsel aan te plakken
•en zich in te beelden, dat het product van die operatie uitdrukken
_zal, wat men bedoelt. De afleiding heeft hare regels , deze mogen
niet overtreden worden, wil de afleiding niet alien zin missen; en
wat zin kan evenredzgaar hebben ? Gten, omdat aar alleen aan znw.
en werkw. toegevoegd wordt om afleidingen te vormen. Wanneer men
geen gelukkiger schepping uitdenken kan, zal men beter doen het
woord proportiona/ist te gebruiken of zijn toevlucht tot een omschrij-ving te nemen.
Uetmeten is Aalstersch voor oordeelen.

9. Beschrff.
q In 't vervolg, als gij eene meeting gehouden hebt, wees zoo
goed er zelf geen verslag over te geven, want uw beschr .1/1 over
degene van Meire is de weergalm niet van eenen wijzen aanhoorder... * id.
Er zijn wel eenige stammen van werkw. met voorvoegsel be-, die
als znw. gebezig 1 worden : beheer, bedrff,, belay, beleg, belet, bestek,
bewind, bezwaar enz., doch dat shift niet in, dat men willekeurig
.alle stam'nen van dergehjke werkwoorden als substantieven zou mogen
bezigen, bijv. bebrtzv, bedizr, bed-zuw, bedek, bedelf, bedreig, bedwing,
,begroet. Evenmin bestaat b,sehrij f. Van werkw. met voorv. be kunnen
J3WW. afgeleid worden : I° door den stam als subst. te gebruikea :
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beheer : 2° door middel van het achterv. ing : bedreiging; 3° door
middel van het achterv. nis : begrafenis. Ook kan de noemvorm als
subst. gebezigd worden : naar behooren. Het gebruik heeft bij ieder
werkw. vastgesteld, Welke vorm als znw. zal gebezigd worden : bedriff
en niet bedrving; wel beschriiving en niet beschrg
Ben weergalm van een wizen aanhoorder is een nogal zonder_
linge weergalm.
1o. Behandigen.
c In zitting ( in de —) van ons Schepenscollegie (Schepenencollege)
van maandag (Maandag) jl. werd het eerediploma den heer (Neer)'
De Koninck behandigd en ontving hij (deze) de gelukwenschen onzer
stedelijke overheden. » id.
Het werkw. behandigen zou moeten beteekenen ter hand stellen;
dat werkw. bestaat niet ; men vraagt zich af, wat het, naar zijne
afleiding wel zou kunnen beteekenen. Het rechte woord was hier
overhandigen.
II. Doorzichtigheid.
« Wij moeten niet of de les voordeel zal opleveren aan de Luikenaars, en of zij voortaan meer doorzichtighezd zullen aan den dag
leggen ;... » id.
Dat mag inderdaad wel de vraag zijn. Verbeeld U eens lezer,
dat de courantier den wensch koestert, dat de Luikenaars zouden
gaan gelijken op Marley's Ghost bij wien Scrooge, dwars door 't lijf
heen, de twee knoopen zien kon, die van achteren aan zijn rok
stonden, juist omdat deze spookgestalte doorzichtig was. Er is wel
eenig doorzicht noodig om voor ieder begrip het rechte woord te
kunnen gebruiken.
12. Wederlandsch.
c Ter gelegenheid' der Tentoonstelling zullen er wederlandsche
wedstrijden van bieenteelt (bijen) te Antwerpen ... ingericht worden. » id.
Wederlandsch is een neologisme, waardoor men in Zuid-Neder.
land internationaal heeft willen vertalen ; een der talrijke onhebbe.
lijke samenstellingen waartoe onverstandig purisme geleid heeft. Deze
samenstelling heeft geen zin. Het woord weder kan in samenstellingen
twee beteekenissen hebben : i 0 de oorspronkelijke tegen; 2° de daaraan
verwante terug, opnieuw. Met weder in de beteek. 2, is wakrlandsch.
klinkklare onzin. Met weder in de beteek. r, heeft bewust bijv. nw.
den zin van tegen het -land, tegen de landen en kan nooit het begrip
inter nationes uitdrukken, lien het heet weer te geven. Men houde
zich aan het goede, klare internationaal.
I 3. Volksgellefdheld.
c Niets evenaart de macht en de volksgeliefdheid van het dagblad, bijzonder onder de massas (massa's). » id.
Volksgeliefd, volksgeliefdheid, zijn samenstellingen van denzelfdert
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aard als wederlandsch, pogingen om populaire, popularite te vertalen
.en het gebruik van populair, populariteit te ontwijken. Volksgeliefd
kan niets beteekenen ; volksgeliefdheid moet het tegendeel uitdrukken
van hetgeen men er mede bedoelt, namelijk : het geliefd zijn van het
yolk zelf; in die samenstelling is geen element, dat het geliefd zijn by.
4 door het yolk uitdrukt. Daarbij is geliefdheid een woord, dat niet
bestaat. Volklief, dat men ook wel eens voor populair aantreft, ware
verkieslijker, daar het toch iets kan beteekenen : den volke lief.
Maar volkliefheid is weer onbestaanbaar met het taaleigen, daar liefheid geen bestaand woord is.

14. Behouden.
« Groot iabat is (gallic. v. wordt) toegekend bij neming van een
originaal vaatje, behoudende 6 of 12 stuks. » id.
Er is spraak van haringen, die in een klein vaatje liggen. Het
vaatje behoudt zijne haringen niet aangezien ze opgegeten worden door
den trooper; het houdt ze in.
Een rabat wordt niet toegekend maar gegeven. Dit eerste gedeelte
van den zin is letterlijk uit het Fransch vertaald : un grand rabais
est aceorde.
Het Nederl. zou ook niet zeggen : bij neming van.
Men kon hier zoo gemakkelijk uitdrukken, hetgeen men te zeggen
had, in gezonde, natuurlijke taal : c Men krijgt een groot rabat,
wanneer men een vaatje koopt met 6 of T2 stuks. »

IS. Verti-ouwelk.
c Vraagt het Vlaardingen Kroonmerk alleen verkrijgbaar in het
oud (,) gekend (,) (of anders : vanouds bekend) vertrouwelik huis
H. A. D. P. » id.

De Vlaming, die hoe weinig Fransch ook kent, zal weten, dat
men een huis, waar men met voile vertrouwen mag koopen, noemt
maison de confiance; hij zal wel weten, dat men spreekt van een
lettre confidentielle en van een entretien familier ; hij zal zich niet
vergissen in de keus van het attribuut. Maar in de eigen taal kan
hij vertrouwbaar en vertrouwelijk niet uiteenhouden ! Hoe moet zijn
taalgevoel verstompt zijn ! Het achtervoegsel baar, achter werkwoordelijke stammen gevoegd, beteekent : de werking kunnende ondergaan :
vertrouwbare inlichtingen, inlichtingen die kunnen, mogen vertrouwd
worden. In vertrouweW drukt liik het aanwezig zfrn van het vertrouwen uit : een vertrouwelike brief veronderstelt het vertrouwen
van hem, die schrijft op hem, die den brief ontvangt. In een v ' rtrouwel0 onderhoud is bet vertrouwen aan een of aan beide, in
L en vertrouweliken omgang aan beide zijden. Vertrouwelyk huis
heett dus geen zin.

16. Behoeven.
( Al deze werken behoeven noodzakelijk op een goddienstigen
grordslag te rusten. » id.
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Behoeven beteekent noodig hebben ; je behoeft dat niet tebetalen
het is niet noodig, dat je dat betaalt. Maar ; betamelikheidshalve moeten,
het begrip, dat in den aangehaalden zin moest uitgedrukt zijn, wordtweergegeven door belzooren.

GALLICISMEN.
7. Brug.
<< Vrijdag nacht werd de brug van de Bourgogne door den storm
weggeslagen. Een officier aan boord werdt gekwetst. » Denderbode,
I , 3, '94.
\Vat 'n zonderlinge voorstelling moet de courantier hier gehadhebben ! Die brug van de Bourgogne, wat zou dat wel zijn ? Le pont
natuurlijk. Maar hoe zal de storm het gedaan gekregen hebben om
het dek van een zeeschip weg te slaan? Wie weet het? Men laate
den storm, soms al rare grappen uithalen : ik las wel in een centenblaadje van een storm, die voor Algiers de branding had omvergespoeld. Ik gis, dat in het Fransch dagblad, waar de Denderbode zijn
nieuwsje uit knipte, zal gestaan hebben : « Pendant la nuit de vendredi
la tempete a balay6 le pont du Bourgogne. » Dat men den storm
op het dek van een schip schoonmaak laat houden kan er door ; doch
hem dat dek zoo maar laten weghalen, dat is wat kras.

8. Hernemen (het werk —).
« De toestand is allerbest; behalve bij den heer (Neer) Richard
Van Reeth te Boom heeft men overal het werk hernomen. » id.
2 9, 4, '94.
In 't Fransch wordt geze gd : reprendre le travail. In 't Neder.
landsch wordt het werk steeds hervat : « verscheidene fabrikanten, die
gedurende eenigen tij d hunne fabrieken hebben gesloten gehad, hebben
't werk weer hervat. » De Telegraaf (Patterson, New Jersey, V. S.)
2, 2, '94. — « Dit was het sein tot het hervatten der vijandelijkheden. » Van Rees, Historische Indische Sehetsen, 34.
Het substantief is hervatting : « De nieuwe contracten voldeden
niet in alien deele aan de bedoeling van den Gouverneur-Generaal;
maar de bekrachtiging volgde, vooral uit overweging, dat anders eene
hervatting der vijandelijkheden onvermijdellik was. » Kielstra, Gids,
' 93, 12, 471.

9.Stellen (een einde —).
« Voorloopig mag dus Jensen onderwijs aan de boeren geven, maar
de Denen van Sleswijk (Sleeswijk) verwachten het elk oogenblik, dat de
raad van toezicht voor de scholen het verbod vernieuwt en aldus aan
de zaak een einde skit. v Volksbelang, 3 1 , 3, '94.
Het Fransch zegt mettre fin a ache; het Nederlandsch maakt

UIT DE PATHOLOGIE DER TAAL.

259

aan iets een einde : e Vooral toen, in 1866, door een ingrijpenden
inaatragel, een einde werd gemaakt aan de afpersingen. » Kielstra,
ads, '93, ' 1 2, 481.
In 't Nederl. wordt ook geen einde gebracht aan iets : e De
stemming (le vote) van dees (di?) wetsvoorstel zou een einde brengen
aan eenen toestand, die voor de landbouwers vol van kwellingen...
is. Denderbode, 29, 4, '94. Wel brengt men nets ten einde; deze
uitdr. zou evenwel niet passen in den aangehaalden zin, waarin een
einde maken op zijn plaats zou zijn.
Bij het woord stemming moet vermeld worden, dat een ontwerp
van wet niet gestemd maar aangenomen wordt ; daarom wordt over
het ontwerp gestemd en als de uitslag N an deze stemming gunstig is,
dan is het aangenomen.
Dees in - den nom. acc. onz. enk. is dialect. Vanouds heeft in
lien naamv. van 't onz. in 't Germaansch geen vorm bestaan, die aan
dees zou beantwoorden ; wel bestond in 't Oudsaksisch thit, waaraan
dzt der beschaafde Nederlandsche taal nog beantwoordt. In dialect is
neutrum dees een vorm ontleend aan 't vrouw. : dees (met apocope
voor deze) : dees vra (deze vrouw) ; de apocope te zamen met de
analogie maakten den overgang tot het onz. mogelijk in : van dees
joor naast van dees week, van dees mondj.
3,

10. In beroep (— gaan).
Ax De heer (Heel) Jensen ging in beroep voor het hooger gerechtshof van Leipzig. » id. 31, 3, '94.
In onze Fransche dagbladen lezen we dagelijks onder de rubriek
Chronique judiciaire de uitdrukking aller en appel. Zoo komt bet,
dat wij in Zuid-Nederland alleen de uitdrukking in beroep gaan kennen.
Zuiver Nederlandsch zegt in hooger beroep komen : e Franck kreeg
twee jaar, en kwam niet in hooger beroep. » L. COUPERUS, Noodlot,
188. — « Van deze uitspraak in hooger beroep te komen bij het
oppergerechtshof leidt tot Diets, daar dit niet voor Oct. zijne zittingen
aanvangt. » .Het Nieuws van den Dag (Amsterdam), 20, 6, '93
In verbreking gaan = aller en cassalion deugt evenmin ; « In
beroep bekrachtigde het hooger militaire hof dit vonnis, en de auditeurgeneraal ging in verbreking. » Denderbode, 4, I, '94.
II. Oodunt (onder —).
« Citoyen Bertrand, insgelijks van Brussel, verdedigde integendeel
de verbonden onder practisch oogpunt. » id. 31, 3, '94.
Een oogpunt is geen paraplu, waar men onder schuilen kan. Het
oogpunt is het punt, waaruit de teekenaar, de schilder zijn onderwerp
bekijkt. Het Nederlandsch zegt dan ook steeds uit een oogpunt :
c Uit dat oogpunt beschouwd is de Pastorie van Mastlant een werk
van groote en blijvende waarde. » C. BUSKEN HUET, L. F. e. Cr.
2, 78.
Het Fransch zegt sous un point de vue en daarom schrijft de
Zuidnederlander onder een oogpunt.
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I2.

Herinneren (zich — van).

« Het Willemsfonds weet te goed, dat zich herinneren van 't verleden het beste middel is om zich te behoeden in de toekomst,... >>
ilsrugsche Beiaard, 5, 5, '94.
Zich herinneren van = se souvenir de; dat is toch wat kras!
In 't Nederl. komt zich herinneren voor met een lijdend voorwerp.
Zich behoeden is tevens het gallicisme se preserver. Dit werkw.
-wordt in 't Nederl. niet wederkeerig gebruikt. Het wordt alleen gebruikt
in den zin van : laten wezden, Brazen : het vee behoeden, waarvoor
men in Zuidnederland wachten garder (Oudfransch guarder, warder = Duitsch warten) zegt. Buiten deze opvatting wordt het nog
gebruikt met het voorzetsel voor in den zin van : beschermen tegen
God behoede u voor alle ongelukken.

13. Pollen (de gebroken

betalen).

Zij zullen eenen maatregel intrekken, door welken zij later de
jebroken pollen zouden betalen. » Id.
Hoe weinig kennen we toch ooze taal, daar we, om deze gedachte
uit te drukken, nog uit het Fransch moeten vertalen : payer les pots
sasses! Een Nederlander, die een misslag boet, betaalt het gelag,
blfrft het kind van de rekening.

14. VoeKe (in
Het Staatsblad deeld (sic) de nieuwe kieswet mede (eene wet
wordt afgekondigd), die in vow zal gesteld worden voor de Kamerkiezingen, die in October a. s. zullen plaats hebben. » id. 28, 4, '94.
De uitdr. in voege zin is een zeer gebruikelijk gallicisme in
Zuid-Nederland. Een zelfst. nw. voege in de beteekenis van gebruik,
bestaat in 't Nederl. niet; voege is in deze opvatting het ontleende
Fr. vogue. Het Nederl. voeg, voege staat met voegen in verband en
beteek. bijv. de plaats waar twee delen (planken) in elkaar geploegd
zijn, doordien de messing van de een in de spanning (groef) van de
ander gevoegd is. Overdrachtelijk krijgt het woord voege dan de
beteekenis van wijze in dier voege op die wijze, zoodanig. Maar
nooit beteekent bet gebruik; in voege is het Fr. en vogue, waarvoor
het Nederl. zegt in twang. In voege stellen is de letterlijke vertaling
van mettre en vogue in zwang brengen; maar mettre en vogue
is in 't geheel niet toepasselijk op een wet; de uitdrukking, die op
het toepasselijk worden van een wetsbepaling betrekking heeft is mettre
en vigueur = van kracht doers worden. Een ander gallicisme is de
volgende vertaling van entrer en vigueur :

15. Kracht (in — treden).
De lijsten, waarvan de herziening heden aanvangt, zullen
id. 28, 4, '94.
kracht treden den I October (I sten) a. s.
Entrer en vigueur is in 't Nederl. van kracht zeorden.
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16. Foul (in --).
« De mannen van den Flamingant molten doers of zeggen (,) wat
-ze willen : onveranderlijk zal Vlaamsch en Vrij hen in foul vinden. *
_Flamingant, 4, 3, '94.
Iemand in foul vinden = trouver quelqu'un en faute, is geen
-Nederlandsche uitdrukking ; in ooze taal vindt men schuld in iemand;
Zus best : « steeds zal hij schuld in hen vinden. »

17. Godsdienstig.
« Zij (de redactie) zal zijn aandenken met eenen godsdienstigen
.t erbied blijven bewaren. » id. 29, 4, '94.
Godsdienstig wordt in 't Nederl. alleen in de volgende beteekenissen gebruikt : Van personen ( Wdb. A) : God dienende. Van zaken
,(Wdb. B, 1) : op den godsdienst betrekking hebbende. ( Wdb. B, 2) :
blijk van godsvrucht gevende. De beteekenis van dit woord is dus
,niet zoo uitgebreid als die van het Fr. religieux, dat bijv. ook kan
beteekenen stipt, nauwgezet : conserver qche avec un soin religieux;
let heeft ook niet de beteekenis van pieux in pleux souvenir, in
Welke opvatting het hier nochtans gebruikt wordt; daar de eerbied
tler redactie hier niets met godsdienst to maken heeft, past het bijv.
my. godsdzenstig daarbij niet als attribuut. Het bij aandenken passend
attribuut is heilig, dierbaar ; bij eerbied kan hez7ig staan.
H. MEERT.
Luik, Juni, 1894.
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HET VUUR VAN DEN HEMEL.

I.
gij ze drijven aan den vaal getinten hemel,
Die wolk, nu bleek, nu rood lbegoochlend kleurgewemel
Een wolk... loch die geen vocht bevat!
En 't is of op den wind te zaam door 't luchtruim jagen
De rosse dampengloed en 't aaklig jammerklagen
Van eene in vlammen staande stad!

IET

Daalt ze uit den hemel neer? Is ze uit de zee geklommen
Of voert ze, vuurkaros, ontelbre duivlendrommen
Naar een nabuurge dwaalster heen ?
Wee! Waarom komt bij pooze, als toornig, uit haar donkren,
Geheimnisvollen schoot een blanke lichtstraal flonkeren
En kronkelt als een slang uiteen.

II.
De zee! Niets dan de zee en onafzienbre baren!
De meeuw vermoeit haar wick in 't eindloos voorwaarts varena't Zijn golven bier! 't Zijn golven daar 1
't Zijn golven zonder end, van golf op golf gekenteld :
Het oog ziet golven slechts, in d'afgrond neergewenteld,
Bedolven onder baar op baar!
Soms ligt een zeegedrocht op 't effen vlak te wiegelen
En hat zijn blauwen staart en zilvren vinnen spiegelen
In zonnelicht bij golfgeschuur!
Een kudde schijnt het meer, bedekt met witte vlokken!
De horizont is met een bronzen kring omtrokken;
En lucht en zee is een azuur.
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« Beveelt gij, vroeg de walk, die zeedn op to drogen? »
« Neen! » — Op Gods adem is zij verder reeds gevlogen.

Egypte! — 't Spreidde, prat op blonde korenaren,
Zijn akkers, bontgekleurd, of 't vloertapeeten waren,
Van vlakten tot in vlakten uit I
Een koude waterplas ten Noorden, vuurge zanden
Ten Zuiden brokkelen om strijd zijn vruchtbre landen,
Een lachenden, begeerbren buit!
Drie bergen, opgericht door menschenhanden, schenen
Met drievoud marmren hoek door 't verre luchtruim henen,
Terwijl hun voet in de asch verdween I
Van 't smalle toppunt af, tot op het nand beneden,
Daalde een steeds breedre trap van wonder hooge treden,
Bestijgbaar slechts voor reuzenschreén.
Een sphinx van rood graniet, een god van marmer stonden
Op wacht : geen vuurhoos, uit de zandwoestijn gezonden,
Die noit hun 't ooglid neerslaan dee!
Met rijke vracht, zocht kiel bij kiel een wijde reede.
Aan d'oever neergevleid, verkoelde een reuzenstede
De arduinen voeten in de zee.
Men hoorde den Simoun, verpestend, moordend bruischen,
En op de witte kei de zware schubben ruiichen
Des krokodils aan d'oeverzoom.
Slank tees er de obelisk, een steenzuil, zonder deelen.
De Nij1 ontwikkelde, als een tijgerpels, zijn gelen,
Met land op land bestipter. stroom.
« Waar moet ik stilstaan? » — riep de wolk, die vonken spuwde.
« Zoek ! » — luidde een stern, waarvoor de verre Thabor gruwde.

IV.
Een reuzig klipgevaarte, uit zee steil opgeschoten,
Een torenmassa, om- en door elkaar gestooten,
Lag Babel daar, verlaten, doodsch ,
Voor eeuwig tuigend van uw niet, o stevelingen!
Het wierp op 't ver gebergt bij de ochtendschemeringen
Zijn schaduwfloers, ontzettend grootsch
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Het ingestort gebouw zonk in onpeilbre diepten ;
De orkanen, onder 't breed gewelf gekerkerd, zwiepten
En vierden buldrend zegepraal !
Het menschelijk geslacht bewoog zich om deze oorden,
En spelde : Babel zou den aardbol eens omboorden
Met zijn oneindige spiraal.
Zijn trappen raken eens de hoogste hemeltransen !
Nauw nam een berggevaart in zijn granieten schansen
De plaats in van een enklen steen.
En tinnen rezen, die weer andre tinnen beurden,
En stegen onverpoosd (tot de oogen niets meer speurden)
Bedwelmencl door de hoogte heen.
Een muurkloof diende als weg aan olifantendrommen,
Een woud was opgegroeid to midden der kolommen,
Hier saamgebracht met duizendtal I
Men zag voor elk portaal een zwerm van reuzengieren
En bloedroode arenden bij licht en donke y zwieren,
Als om een groote bijenhal.
« Gebied I — sprak weer de wolk — 'leverdelg de laatste steenenl»
«Voort! » — a Heer, waarheen? Waar zendt me dan uw gram[schap henen I »

v.
Een wonder stedenpaar, nog nooit aanschouwd voordezen,
Wier huizen, trotsch gebouwd, tot 's hemels bogen rezen,
Verscheen, gedompeld in der nachten nevelgaas,
Vast sluimrend met haar goon, yolk, wagens, straatgeraas,
Als zustren, naast elkaar in 't zelfde dal gelegen !
In 't duister trof de maan haar torens halverwegen ;
Vaag schemerde voor 't oog een baaierd, in den nacht,
Van trap en watergang en zuil met breeden schacht
En krullend kapiteel ; door 't mistig hulsel gloorden
Basalten monsters die een reuzenkoep21 schoorden,
Naast tempels, waar een rei van bonze marmren goon
Met stierenkoppen zat op 1 ijkgesneden troon,
Plaveien uit een stuk, die gansche zalen vloerden,
Waar bronzen goon, die nooit hun stijve hoofden roerden,
In cirkel zaten, 't oog strak op elkaar gehecht,
De vlakke handen op de koude knién gelegd.
Men zag in 't blauwe ruim de breede schaduwschimmen
Dier praalgebouwen verre als voorgebergten klimmen.
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Ha! helsche steers, wier drift natuur en rede schond!
Waar ieder uur een spel van ijsbre wulpschheid vond,
Waar ieder welfsel een geheim van ontucht dekte.
Ha! dubble zwadderbuil, die 't aarderijk bevlekte!
En alles lag in slaap ; slechts hier en daar verging
Aan beider steden trans een flauwe flikkering,
Der ontucht fakkels, dra gedoofd bij 't eerst verschijnen,
Een nadiFch der op straat verlaten brasfestijnen!
Soms brak een bleeke muur, in maneschijn geplaatst,
Het nachtlijk grauw, of trilde, in stroom of kom weerkaatst,
En 't windie zuchtte in 't loaf der frissche sycomore,
En woei van Sodoma zijn geuren naar Gomorrhe.
Daar dreef meteen de wolk, van duisternis omwald,
Daar klonk meteen de stem haar toe van boven : « Halt! »

VI.
De walk verbreekt haar boeien,
En pupervlammen glacier:
En schieten straal op straal
Tot in haar diepste kuilen,
En gieten solferzuilen
Op toren, dom en zaal 1

Als wilde dansers springen,
De rosse schemeringen
Op drempel en portaal1
Daar welft het vlamgetoover
Een reuzenkoepel over
De wallen beider steen!
Verbasterde geslachten I
De wolk uit al haar krachten
Start woedend naar benéen!
Haar breede kolken splitsen!
Zij klieft met bliksemflitsen
Uw schuldig hoofd vaneen.
Dat yolk, in slaap gezonken,
Dat gistrer, zwijmeldronken,
Aan God niet dacht, ontwaakt!
De praalgebouwen storten,
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En duizend wagens horten,
Dat as en draagboom kraakt!
De groepen, die steeds groeien,
Zien op de straten vloeien
Het vuur dat altijd naakt!
Vergeefs de vlucht genomen
Voor de ijsbre vlammenstroomen!
't Valt ál den dood ten buit
Het vuur, met aeklig brommen
Plonst bruggen neer, scheurt dommen ;
Geen muur, geen dam die 't stuit!
Het stroomt, het stort van boven,
't Spat, op den vloer gestoven,
In roode spranken uit!
Met iedre sprank gezwollen,
Zwalpt onder 't henenrolien
't Vuur dat geen meester kent!
En immer sneller spoeden
De helderroode vloeden
Geen hengst die sneller rent!
Het beeld laf aangeheden,
Ploft, wringt zijn bronzen leden
In 't vratig element!
Volk, kindren, mannen, vrouwen
Vlucht... nets dan vuur te aanschouwen I
Al vuur, wars 't oog op staart !
Vlucht! Vlucht! de stad ontloopen!
Zij slaan de poorten open...
Daar wacht het vuurgevaart!
En die verdoemde drommen
Verbleeken en verstommen :
Het is de hel op aard

VII.
Als een gevang'ne, die zich aan de tralies houdt,
Om 't moordschavot te zien, voor een gezel gebouwd,
Zoo zag men boven 't ver gebergt aan de oosterkimmen
Haar medeplichtige, het oude Babel, grimmen.
Terwiil Gods wrekeade arm de straf volvoerde, ging
Door 't ruim tea doffe stem, die de aard met angst beving,
Een stem zoo naar, zoo hol, dat ze in hun doodsche kuilen
De voorgeslachten trof die onder aarde schuilen.

HET VUUR VAN DEN HEMEL.

267

VIII.
Het onmeedogend vuur ! uit beide steen, in de asch
Gelegd, ontkwam niet een van heel 't ontmenschte ras!
Zij wrongen de armen, half bedolven,
En vroegen bij een laatste omhelzing, in 't vergaan,
Verblind, verpletterd, welke een godheid dien vulkaan
Deed op hun steden nederpolven!
Niet een die 't levend vuur, het hemelvuur ontvlood!
Geen breede marmer muur, die 't blaakren weerstand bood.
God vindt ze wet die hem vergrammen!
Ze riepen tot hun goon; dock 't vuur wi Grp met een bons
Die stomme goden stuk; daar liep uit 't oog van brons
Een tranenvloed van lavavlammen.
De schrikbre vuurhoos heeft er alles weggevaagd,
Het yolk, de stad, het graan en d'akker die het draagt,
't Is alles als een drown verdwenen!
Niets teekent meer de plaats van 't uitgedelgd geslacht,
Een onbekende wind, gestegen in dien nacht,
Verstrooide de asch door de omstreek henen.
-Thans kwijnt de palmboom weg, die op de rotsen groeit;
Zijn blad vergeelt, zijn tronk verdort, de 1-,-ht verschroeit
En stikt er 't leven, nauw ontloken!
Die steden zijn niet meer — getuige van haar straf
Ligt op 't gedoofde puin, een ijskoud meer, heur graf,
Nog als een zwavelpoel to rooken!
0.

LOOSEN,

Naar Victor Hugo :, Le Feu du diet. Orientates I.

S.

J.

EIVEREEEZIEE
BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Cours complet de Langue flamande, a l'usage de l'Ensezgne.
ment moyen. — La premiere armee de flamand, par TH. VASTE•.SAEGER, regent a l'ecole moyenne de l'Elat, a LeuTe — Vocabulaires, Theorie, Exercices, Morceaux choisis et Figures parlantes,
— Ouvrage mis en rapport avec le programme de la classe inferieure des ecoles moyennes et des classes preparatoires desAthenees. — Namur, Ad. Wesmael-Charlier, editeur. — Prijs :fr. 2,50.
Ziehier het eerste deel van een volledigen leergang om in de
Middelbare Scholen van het Walenland aan de WalenkindersVlaamsch te leeren. Een handboek voor het tweede, en een voor
het derde studiejaar moeten volgen.
De schrijver in zijn Inleiding deelt ons mede dat hij zijn
Handboek gemaakt heeft naar hetzelfde plan als de HH. Helbwachsen Weber, in hun volledigen leergang om aan de Fransche leerlingen het Duitsch te onderwijzen. Waarin dat plan bestaat wordt
door hem beknopt uiteengezet. Elke les wordt in vieren verdeeld :
1) eene lijst woorden die betrekking hebben op de familie, dew
mensch, de dieren, het huis, de school, het lichaam, de kleederen, het heelal, de stad enz., 2) de beginselen der spraakkunst,
sprekende plaatjes
3) tafelen van vervoeging of verbuiging,
houtsnée en gemakkelijke teksten. Daarop volgt een practisch'
gedeelte, bestaande uit de gewone oefeningen en toepassingen
vertalingen, overzettingen, mondelingsche oefeningen en samen-spraken.
Wij hebben zeer aandachtig dit nieuwe handboek doorbladerd, en aarzelen niet het aan te bevelen en er den schrijver
mede geluk te wenschen. Wij twijfelen er aan of het mogelijk
ware in een enkel jaar al de stof te verwerken, welke hij ons.
aanbiedt Doch, al slaagde men er enkel in de heeft ervan metde noodige aandacht behandeld te hebben, toch zou dit een zeer
verheugende uitslag mogen heeten. Met zeer veel doelmatigheict
heeft de schrijver weten te kiezen tusschen hetgene hoofdzaak isen hetgene een beginneling nog niet hoeft te weten; en de vorrn
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waarin hij de onontbeerlijke beginselen der spraakkunst aanbiedt
is beknopt en klaars Op een zeker getal fouten, meest drukfouten,
welke het werkje ontsieren, vestigen wij de aandacht : eene lijst
verbeteringen aan het slot ware zeer welkom en nuttig geweest,
daar zir.sneden als : ik bemin de luie leerling niet, ik heb in
mijnen vinger gesneden en ik bloede, enz., of vormen als
turntoestelsels toch al te kras zijn . Tegen het gebruik van
woorden als lineaal, pennenhouder, biljet (---= kaartje), en van
vormen als : het lichaam des menschen, de deelen des hoofds,
enz. zouden wij hem in het bijzonder willen waarschuwen .
Een leerling van het eerste jaar hoeft toch eerst en vooral de
woorden en de vormen te kennen die van alledaagsch gebruik
zijn. En in de omgangstaal spreken de menschen altijd van de
deelen van het hoofd, en van het lichaam van den mensch. Van
nog grooter belang is volgens ons het felt dat de uitspraak van
de Nederlandsche klanken (bl. 9) niet juist is aangegeven, dock
wat dit punt betreft kunnen wij ons tevreden stellen met te verwijzen naar de merkwaardige « Nederlandsche Spraakkunst voor
de Athenxen, Colleges en Normaalscholen, door J. Vercoullie,
professor in de Nederlandsche Philologie te Gent », welke door
de Koninklijke Academie van Belgie met een « prijs de Keyn a
bekroond werd, en welke pas eenige dagen geleden verschenen is.
Zielsuitboezemingen. Dichterlijke bloemen uit den - lentetuin
mijns levens, door JozEF CRETS, kandidaat in Wijsbegeerte en
Letteren. Mechelen, Paul Ryckmans, uitgever, 1894.
Het getal der vlaamschgezinde studenten die verzen schrijven
neemt of van dag tot dag. 1)eze -beinerking is van aard om ons
toegevend te stemmen jegens die zeldzamen, welke er niet tegen
opzien hunne vrije stonden met het in ongunst geraakte verzenschrijven door te brengen, en met schromen hunne verzen in het
licht te zenden niettegenstaande de welbekende smaalzucht van
de vrienden en makkers die het een aangenamer tijdverdrijf achten
caramboles te mak en of on ier de gaaipers te staan. — Dit over
onze stemming, toen wij het netgedrukte bundeltje van den heer
Jozef Crets ter hand genomen hebben.
Benevens een paar vertaalde stukies, bevat dit bundeltje eene
reeks gedichten en gedichtjes waarin de schrijver voornamelijk
zijne vroomgodsdienst i ge en zijne warme vaderlandslievende gevoelens heeft pogen uit te storten Doch, zoo deze gevoelens op zich
zelf elkeens bijval moeten bekomen, onmogelijk toch zal men veel
podzie kunnen ontdekken in de versjes welke hier die gevoelens
vertolken. Voegen wij nu daarbij dat de schrijver blijkbaar over
een al te beperkten woordvoorraad beschikt, en dat de bouw van
zijne verzen op vele plaatsen te wenschen ',lat.
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Over de maatschappijen van Onderlingen Bijstand, door
A. TIREZ, hoofdonderwijzer te Peteghem. Boekdeel van 118 bldz.
in-80 ; prijs fr. i,00.
In dit nuttig werk, dat ter goeder ure komt, wordt door
gepaste voorbeelden aangetoond wat Onderlinge Bijstand is, hoe
noodzakelijk die inrichting op onze dagen wordt en hoe vast en
duurzaam het bestaan der Maatschappij van Onderlingen Bijstand
zijn zal indien zij op stevige gronden is ingerizht.
De schrijver geeft ook het ontwecp van reglement opgesteld
door de bijzondere Commissie van Onderlingen Bijstand, alsook
een ontwerp van reglement door hem zelf opgesteld en toepasselijk op het meerendeel der buitengemeenten. Hij doet ook de
pleegvormen kennen, welke dienen vervuld te worden om de wettelijke erkenning der Maatschappij van Onderlingen Bijstand te
bekomen. Kortom dit boek, eenig in zijn soort, zal den lezer eene
volledige kennis geven van al wat den Onderlingen Bijstand betreft
en dezen practisch en theoretisch doen kennen in geheel zijn zijn
en wezen.
Dat het boek bijval zal vinden is zeker, immers het is al
Onderlinge Bijstand dal heden de klokke slaat en daarbij is het
een werk geschreven met talent en kennis van zaken.
Bewaarscholen. — Bundeltje officieele stukken met practische
artikelen en lessen door F. VAN CLEEMPUT, kantonalen schoolopziener. — Gent, A. Siffer. Prijs fr. 1,5o.
Onze bewaarscholen hebben op korten tijd een geheel ander
uitzicht verkregen. Dank aan de bezorgdheid der hoogere Overheid,
dank vooral aan den iever der meesteressen, wordt de oude slenter
stillekens aan verdrongen door de nieuwe methoden, worden de
bewaarscholen eigenlijk bewaarscholen. Doch er valt zeker nog veel
te verbeteren. Wat kan men leeren en vooral hoe moet men het
leeren aan de kleine kinderen? Die twee vragen zijn nog niet geheel
en gansch in practijk opgelost. Hewel, het werk van den Heer Van
Cleemput antwoordt op de eerste en zet op den weg voor de tweede.
Dat dit goed gedaan is, vraagt geen bewijs : men kent genoeg
de rijke ondervinding en de hooge bevoegdheid van den schrijver.
Ook aarzelen wij niet het werk ten zeerste aan te bevelen, niet
alleen aan de meesteressen der bewaarscholen, maar ook aan de
onderwijzers en onderwijzeressen der lagere klassen.
Tevens zal het zeer nuttig zijn aan de leden der schoolcomiteiten en de geestelijke overheden der parochien, omdat het bevat
al wat de inrichting, aanneming en subsidieering der bewaarscholen
betreft.
Aya Sofia, door H. J. A. M. SCHAEPMAN. Utrecht, wed.
J. R. Van Rossum, 1894, derde druk. Prijs fr. 3,00.
Vroeger bespraken wij hier, bij zijn verschijnen, het meester-
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werk van Holland's grooten dichter. Niets hebben wij van onzen
lof en onze waardeering of te doen bij het herlezen Bier heerlijke
bladzijden in deze nieuwe uitgave, integendeel komt de indruk
ervan ons nog krachtiger en treffender voor.
Deze nieuwe druk, met drie nieuwe zangen verrijkt, zal ongetwijfeld den weg van den vorigen ingaan en met evenveel geestdrift
in Noord en Zuid onthaald worden.
La Melodic : Est-ce Mars, ce grand Dieu des alarmes ?
par FL. VAN DUYSE. - In de klas der Schoone Kunsten, van de
Academie royale de Belgique, heeft de heer Fl. van Duyse onlangs
lezing gedaan van een opstel, dat alley belangstelling verdient.
Het is namelijk eene kleine studie over het zoogeheeten Arteveldelied, dat in Gevaert's cantate voorkomt en populair is geworden.
Daar er zelden iets nieuws onder de zon is, zal 't niemand wonder schijnen dat deze op wekkende melodie reed3 in gunst was in
de XVII e en XVIIl e eeuw ; maar wat eenigszins vreemd zal voorkomen aan de oningewijden, die ze met genoegen als eene louter
vaderlandsche uitboezeining aanheffen, is, dat Naar oorsprong
Fransch is... 't Is die oorsprong welke de heer van Duyse heeft
opgespoord, daarbij meldende voor welke andere liedereti zij benuttigd werd. Eerst — aardig genoeg? — schijnt men op die muziek
eenig ballet te hebben gedanst aan 't hof van Hendrik IV, tusschen de
jaren 1589 en 16io ; daarna vinden wij de muziek toegepast op
de woorden van : Est-ce Mars, le grand Dieu des alarmes ; later
o. a. op een Vlaamsch Tabakslied, hetwelk in de XVII e eeuw
bier veel gezongen en door J.-Fr. Willems medegedeeld werd in
de Oude Vlaamsche lzederen (nr 40). Men hervindt de melodie in het
Gheestelick Paradiiseken der wel-lustichheden, door pater Willem
de Pratere (1619); in Starter's Van Toebdck drincken (1627); in
Camphuyzen's Stichtelyke rymen (1624), in Nederlandsche Gedenckclanck door Adr. Valerius (1626), enz. enz. Pater Wyckaert,
nopens wien ik in de verhandeling over den Gentschen beiaard
't een en 't ander ter kennis bracht, schikte de ' melodie in het
laatste vierde der XVII e eeuw voor ons klokkenspel, welk het
dus, weer dan twee-honderd jaren with.' de uitvoering van Gevaert's
cantate, aan de Gentenaars liet hooren.
De meestbekende liederenverzamelingen der XVIII' eeuw, in
Noord-Nederland gedrukt, ver melden de melodie : « Est-ce Mars a,
bewijs genoeg dat men vroeger, evenzeer als nu, hare schoonheid
wist te waardeeren.
Danken wij den heer Fl. van Duyse voor zijn belangrijk schrift,
welks samenstelling hem vele en niet gemakkelijk te doene opzoekingen heeft gekost.
D.
Annals of the English Benedictines of Ghent, een prachtig
met 14 platen versierd boek in-e, 206 bl., en de volledige geschiedenis behelzende van het klooster der Engelsche Benedictijnersen,
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te Gent, na 1794 gevestigd in Engeland (thans St Mary's abbey,
Oulton).
Het boek is niet in den handel.
Guide de Lourdes et de la Grotte, in linnen band, aan
franks. Te koop in S. Augustinusdrukkerij, Leeuw te Putte, it,
Gent.
De Fransche stad, die, bij uitzondering der hoofdstad, het
grootste getal bezo2kers ontvangt, bezat tot heden geen reisgids ;
de bedevaarders die jaarlijks bij duizenden de Massabiellerotsen
bezoeken, vroegen vruchteloos, op de Noorder- of Zuiderlijnen,
een reisgids van Lourdes. Gevolg gevende aan de talrijke aanvragen heeft de S. A.ugustinendrukkerij in die leemte voorzien,
op eene wijze om de moeilijksten te bevredigen. Niets van_ al
hetgeen men in een reisgids verlangen kon, ontbreekt in dit boek
van 25o bladz. Het bevat de volledige beschrijving der plaats,
met landgezichten, portretten, kaart, enz., nauwkeurige inlichtingen over de godsdienstige plechtigheden in de kerk en aan de
grot, venders allerhande mededeelingen, nopens verblijf, wandelingen, enz.
Wij bevelen dit boek aan al degenen die voornemens zijn
een bezoek aan het gezegend heiligdom te brengen.
2

L'Hydrotherapie pour medecins, par le D r SCHILLING, traduit
par le Dr A. RUYSSEN. Gent, A. Siffer. Prijs fr. 1,5o.
De waterkuur, dit is heden overal aan het dagorde en naar
het plan van Wcerishofen warden er op vele plaatsen Kneippgestichtcn ingericht. De heer D r Ruyssen, de bevoegde bestuurder
van het prachtig en w-lingerichte watersticht van Sleidinge, heeft
een waren dienst bewezen met het boek dat wij bespreken te
vertalen en z(56 genietbaar te maken voor iedereen.
Het is ons onmbgelijk in bijzonderheden te treden, inzonderheld in wetenschappelijke bijzonderheden, zeggen wij enkel dat
ervaren geneesheeren niets dan lof over hebben voor dit ernstig,
nuttig en practisch boek.
De stroovlechter, vertelling uit het Jekerdal, door L. MATHOT
(L van Ruckelingen). Gent, A. Siffer. 'Prijs fr. 1,5o,
Inhoud : De stroonijverheid in het Jekerdal
Voorwoord
dat de Lezer volstrekt lezen moet. — I. Eene verloving. — II.
De tijd is om. —
Vreugde en droefheid _ IV, Een zwerveling in de wijJe werell -- V. De zon gaat op. — VI. Het
geluk van niets te doen — VII. De zon gaat onder. VIII.
Twist en krakeel. — IX. Twee stroohoedenfabrikanten — X. Een
brief uit den vreemde. — XI. Vat eene vrouw vermag — XII,
Een gebroken hart. — XIII. Hoe men brievenbode wordt.
Dertig jaar later.
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Beginselen der meetkunde, door P.-J. TYSMANS, leeraar in
de katholieke Normaalschool van Mechelen. 3 e uitgaaf. Mechelen,
drukkerij Paul Ryckmans, Steenweg, 58, 1894. Prijs fr. 1,75.
Het zal menigeen verwonderen wanneer wij beginnen met
vast te stellen dat er in dit handboek tot het aanleeren der vlakke
meetkunde geen spraak is van de overgeleverde en welbekende
indeeling in vier boeken, en wanneer wij er onmiddellijk bijvoegen
dat de eigenaardige schikking welke Je beer Tysmans verkozen
heeft, ons tezelfdertijd en veel eenvoudiger, en veel doelmatiger
voorkomt.
Het onderwijs der meetkunde heeft een dubbel doel : vooreerst, den geest te oefenen in het redeneeren, en, vervolgens, te
leeren meten. Stelselmatig wordt aan de vending van den leerling
alles overgelaten wat hij zonder al te groote krachtinspanning kan
zelf ontdekken. De reeks der stellingen welke in het handboek
zelf be Nezen worden is tot een minimum gebracht, waarbij de
duidelijke bondigheid van den schrijver alien lof verdient. Niet
minder lof verdient overigens de trapsgewijze overgang van het
minder moeilijke tot het meer ingewikkelde ; zoo heeft het ons
bijv. getroffen dat het hoofdstuk op de underling onmeetbare
lijnen naar achter verschoven wordt, terwille juist van die zoo
nuttige stijgIng. De drijvoudige bewijsvoering welke aangegeven
wordt bij het bekende pont aux Mies, bij de stelling over het
vierkant beschteven op de schuine zijde van eenen rechten drijhoek, is waarlijk een gelukkige inval geweest. De moeilijke en
ingewikkelde behandeling van het rond is zoo eenvoudig mogelijk
gemaakt en must uit door hate duidelijkheid
Het is hicr de plaats niet om over dat alles langer uit te
weiden Wij meenen genoeg te zeggen en aan den schrijver den
tol te betalen van onze welverdiende hulde, wanneer wij ten slotte
aanstippen dat hij bij het samenstellen zijner handleiding voortdurend het dubbel doel van het onderwijs der meetkunde heeft
weten in het oog te houden.
\Vat de taal betreft, ook die verdient alien lof. Aileen twee
of drij der meetkundige benamingen schijnen ons minder gelukkig
gekozen (splijtlijn, schilhoek, midlijn, nevenhoek). Het handboek
van den heer Tysmans is dus niet alleen een uitmuntend handboek op zich zelf, maar ook om de taal waarin het geschreven
is ten voile onze warmste aanbeveling waard. Zijne nette uitvoering, zijne beknoptheid (116 blz.) en zijn prijs dragen overigens
nog bij tot zijne bruikbaarheid.
Belgisch Maatschappelijk Comiteit. — Men meldt ons de
opening van een eersten wedstrijd voor het opstellen van een
volicsschrift dat bestemd is om de gronlieer van het LarvibouwSocialismus te bevechten : het beste werk zal met eene premie
van 3oo fr. bekroond worden, Het Belgisch Maatschappelijk Corniteit

2 74

BOEKENN1EUWS EN KRONIJK.

heeft eene verdienstvolle en lofweerdige _taak op zich genomen ,
want men weet maar al te wel hoe de Socialisten er op uit zijn
om, bij middel van schriften en dagbladen, hunne oneerlijke propaganda te verspreiden. Het is dus voor het oogenblik een werk
van de hoogste noodzakelijkheid, de ongerijmdheden van het
Socialismus door eene ware volkslievende propaganda te bestrijden.
« Nederduitsche boeken in vreern
s de landen gedrukt. » -Onder dezen titel gaf C P. SERRURE, in de Nederduitsche letteroefeningen van 1834 (ons eerste literansch tijdschrift na 183o),
een belar g y ijk attikei over de beoefening onzer taal in het buiten.
land. -Hij decide eene lijst merle van boeken, in de Waalsche
provincidn van Belgie, Frankrijk en Engeland gedrukt, belovende
deze te zullen volledigen met de opgave der in Duitschland ter
pets gelegde Vlaamsche schriften. Die vollediging is ons onbekend,_
zoodat de aar dacht onzer lezers op dit punt wel mag gevestigd
worden. Ware 't onmogelijk zulke lijst saam te stellen? Wij
gelooven 't niet, vooral als eenieder, die een in Duitschland
gedrukt bock bezit, daartoe zou willen medewerken. Dergelijke
lijst zou het bewijs geven dat onze taal vroeger door vele buitenlanders werd aangeleerd, 't Been niet te verwonderen is, als men
bedenkt dat wij dagelijks handel dreven met al de omliggende
landen.
Ons viel dezer dagen een boekje in de hand, dat in de vorige
eeuw werd geprent « tot Ceulen, in de druckerye van Francois
Mortan, in 't Swart Cruys ». De titel is : Uyt-legginghe der
aflaeten van de Roosen-hoykens van de H. Brigitta, 12 bl., 16'.
Wie geeft er nog Vlaamsche... buttenlanders op ?
Vlaamsche belangen. — De kiezing van 14 October, voor de
Wetgevende vergaderingen, hebben klaar en duidelijk bewezen
welke gevoelens de bovenhand hebben in de beide deelen van Belgie.
Nogmaals is gebleken dat geheel het Vlaamsche land verkleefd
is aan het koningdom, aan het behoud der staatsinstellingen, aan
de orde en vrijheid.
De Vlaamsche gewesten zijn, uit overtuiging, de eenige steun
van troon en wet. Schier het geheele Waalsch gedeelte van Belgie
luistert naar de stem, die uit Frankrijk komt, gehoorzaamt aan
Fransche invloeden, en de leiders der Socialitische pai tij hebben,
naar verzekerd wordt, eene, ofschoon nog slechts voorloopige,
overeenkomst met de revolutionairen uit Parijs aangegaan. Hebben
Brussel, en enkele Waalsche districten, den 21 dezer zich behoudsgezind getoond, het was voorwaar niet uit liefde voor het koningdom, maar enkel uit vrees dat de stoffelijke belangen der hoofdstad
deerlijk zouden kunnen gekrenkt worden door eene regeering,
welker hoofdmannen de Fransche bloedvlag verkiezen boven de Belgische driekleur.
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Het oogenblik is gekomen, dat de Vlamingen moeten recht
staan, en spreken!
De walerij, die ons in elk ministerie verclrukt, Moet machteloos worden gemaakt. De Regeering steunt op de Vlamingen; de
Vlamingen zegepralen, en mogen door de Regeering niet langer
als overwonnenen worden behandeld!
De Redactie van het Belfort doet een oproep tot de kampers
voor het volksrecht om eene algemeene vergadering te houden,
zooveel mogelijk in eenig centrum der Vlaamschsprekende gewesten,
ten einde raad te staan wat er in deze olnstandigheid te doen is.
Wie neemt de zaak in handen?
Davzdsfonds, of Vlaamsche Kat lioiieke Landsbond?
Historisch-letterkundig feest, te Gent. — In ons vorig
nummer hebben wij het ontwerp doen kennen van cen feest,
hetwelk door een aantal leden van den Historischen Stoet, die in
18c4 uitging, was opgemaakt, en hetwelk in luister en aanti ekkelijkheid het laatstgemelde verre achter zich zou hebben gelaten.
Het schijnt, dat dit feest onderblijven zal. Een lid der
« liberale ,' fractie heeft het corniteit laten weten, dat zijne
partijgenooten, met algemeene stemmen, besloten hadden niet
merle te doen.
Ongelooflijk ? Ja, maar toch waar en wis ! De reden, Welke
die heeren « liberalen » hebben genoopt zich terug te trekken,
worden niet opgegeven, en zijn derhalve geene, die men durft
bekennen. De katholieke leden der Commissie zijn echter met
voornemens van het ontwerp of te zien, dat met geestdrift door
de kunstenaars der stad en door gansch de neringdoende burgerij
onthaald was. Is er, ten gevolge van dien kleingeestigen afval,
voor het oogenblik niet aan te denken om vo p ruit te gaan, men
bemijfelt met of onder het beheer van den nieuwen gemeenteraad, door het nieuwe kiezerskorps eerlang te becoernen, zal het
Redertjkersfeest met alien mogelijken luister plaats hebben —
tegen den Nkil van wie ook. Het zal dienen tot inleiding van eene
gansch nieuwe orde van zaken, waar de stad Gent de meeste
behoefte aan heeft.
Koninkl. Vl. Academie. — Zitting van 17 October : De
beer Obt ie biedt met eenige woorden van waardeering aan de
vergadering aan De Vriend der Natuur, wetenschappelijk ttjdschrift; de Neer Dr Snieders houdt eene belangrijkie lezing over

Bilderdijk.
Davidsfonds. — Worden thans aan de leden uitgedeeld :

Nog een klaverken uit 's levees akker, drie verhalen in verzen
door Hilda Ram; Reel Ceusters, tafereelen uit de dagen van
weikstaking, door J. S. Buerbaum ; Vaderlandsche historic, van
David, 8 ste deel 2e afl. Is ook verschenen : Vlaanderland, muzlek
van Em. Wambach, gedicht van Ed. van Bergen'.
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— In Rollier, of de Boerenkrijg in Klein-Braband, door F. van
den Bergh, leest men o. a. :
« Zonder veel tegensti ibbelen had hij (de boer) de drukkende lasten, de herhaalde alpersingen en oorlogschattingen betaald.
Zwoegde hij onder 't oud i egiem ook niet, om het grootste deel

van Tijn Tweet naar kasteel en klooster te dragen .P »
De schrijver dezer regelen is van de oude school, die de
geschiedenis onderwees uit vreemie, ons land vijandige boeken.
Mogelijk zijn ook, volgens hem, ioo,000 menschen tijdens de
godsdienstberoerten der XVI e eeuw op het schavot vermoord,
gelijk in zoo vele schoolboeken nog te lezen staat, tot groote
ergernis van onkundige of doldriftige onderwijzers ; maar zou hij
niet eens de wereld willen bekend maken — met staving, door
officiëele oorkouden — wat zweet de boer vroeger zoo al naar
kasteel en klooster had te dragen? 't Zou, waarachtig, interessant zijni
t Mevrouw weduwe Benjamin Pirmez, geboren Drion, 84 jaar.
Onder den naam van Irenee Pirmez schreef zij veischillende boeken
van waarde waaronder : Les deriders moments de quelques hommes

celebres, Deux femmes du XVIIe siecle, Observations, Pensees
et Impressions.
Zij was de moeder van dichter Octave, Pirmez ; zij stiert, 84 jaar
oud, op haar kasteel te Acoz in Henegouw.
t Weduwe van Frederic Ozanam, den koenen katholieken
kamper, denker, schrijver en insteller van het werk van den H. Vincentius (1833) Zelve mild begaafd stond de vrouw altijd den man
terzijde in zijn leven van opoffering en studie.
1- Van der Tunck een der geleerdste taalkenners van dezen tijd,
hij studeerde inzonderheid de taal van den Maleischen archipel.
I- Henri Kervyn, g e wez en volksvertegenv% oordiger en provinciale
schoolopziener te Gent. Van hem verscheen in het Ddvidsfonds :
Onderrichtingen van eenen liefhebber des landbouws aan Tijne jonge

vrienden.
T Leon-Charles de Monge, burggraaf van Fianeau, rustend professor van letterkunde bij de Hoogeschool van Leuven, 61 jam.
Man van ongewoon talent en bedeeld met een onderscheiden geest van
letterkunde, deed hij z-ich eerst kennen door zijne bijdragen in de Catholique.
Hij laat verschillende werken achter, waaronder twee zeer gewaardeerde
boekdeelen : Les eppees chevaleresques.
T James Durmesteles, bekende Orientalist aan het College de
France. Van hem bestaan : Lettres sur l' Ade Les Iroitheties d' Israél.
1- James Anthony Froude, hoogl€eraar te Oxford en schrijvei van
eene geschiedenis van Engeland, van den val van Wolsey tot de vernieling
der Armades.
t John Walter, bestuurdei en eigenaar van het groot Londensch
blad deTimes. Hu was kleinzoon van den stichter van het blad.
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dagen geleden meldden ons, in 't voorbijgaan, enkele onzer Belgische dagbladen hoe
het oude, kunstminnende Nuremberg door luisterlijke feesten den vierhonderdsten verjaardag vierde van
den vruchtbaarsten aller Duitsche dichters, den beroemden schoenmaker-meesterzinger Hans Sachs. Naar aanleiding van dezen verjaardag willen wij eene poging doen,
minder om van zijn levee en werkzaamheid een al te
vluchtige schets te ontwerpen, dan om de aandacht te
vestigen op de eigenaardige verdiensten van den gevierde,
in die zijner gedichten, welke algemeen worden gehouden
voor het uitstekendste wat hij in zijne lange en drukke
loopbaan voortgebracht heeft.
Voor ons doel is het dan ook voldoende te herinneren dat Hans Sachs den 2 den November 1494 te
Nuremberg ter wereld kwam, als noon van een braver
kleermaker, die hem met zijn zevende jaar de Latijnsche
school liet bezoeken. Toen de knaap vijftien jaar oud,
was, ging hij voor een paar jaren bij een schoenmaker
in de leer, en liet zich tezelfdertijd door den linnenwever
Lienhard Nunnenbeck inwijden in de edele kunst van
bet meestergezang, die Const van Rhetoriken der Duitsche
burgerpaten, behalve dat bij hen het zingen zelf, en het
componeeren der zangwijzen op den voorgrond stond.
In 1511 ondernam Hans Sachs de gebruikelijke
rondreis der jonge arbeidersgezellen, en dit was voor
hem eene gelegenheid om vijf jaar lang het grootste
gedeelte van Duitschland te doortrekken, en om overal
ENIGE
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waar liefhebbers van het meestergezang aan te treffen
waren, zich in deze kunst te oefenen.
In 1516 was hij eindelijk in zijne vaderstad terug,
vervaard n.,de zijn schoenmakersmeesterstuk, vestigde zich
als scho, nmaker en trail in 151 9 in het huwelijk. Met
zijne eerste vrouw, die hem in 156o ontviel, evenals
met zijne tweede vrouw, een knap zeventienjarig meisje
waarmede hij reeds het jaar daarop een nieuwen echt
sloot, leefde hij blijkbaar gelukkig, en stierf op twee en
tachtigjarigen ouderdom, den 19den Januari 1576.
Toen Hans Sachs, op i n Januari 1567 de som
van al zijn gedichten opmaakte, vond hij zestien boeken
met meestergezangen, samen 4275 nummers. En dan
bleven er nog over, — de 208 vroolijke comedies, treurige
tragedies en lustige spelen medebegrepen 1 766 andere
gedichten, geestelijke en wereldlijke samenspraken, sproken.
-en zinnebeelden, fabelen eu kluchten, kerkelijke liederen
en wereldsche liederen. Meer dan zesduizend gedichten
‘dus, waar nog enkele uit de volgende jaren moeten
bijgeteld worden.
Het krachtig optreden van onzen volksdichter, toen
hij zich reeds ten jare 1523 als een vurig en overtuigd
aanhanger der nieuwe leer deed kennen, door zijn lofgedicht op Luther, waarin hij dezen als den Wittembergschen Nachtegaal bezong, en zijn belangrijk aandeel
in de propaganda voor de Hervorming, hebben stellig
bijgedragen om hem in het Protestantsche Duitschland
zijne ongewone beroemdheid te verzekeren. Hoevele er
ook onder zijne gedichten bezwaarlijk een anderen naam
dan rijmelarij verdienen, toch zou men ongelijk hebben
op die beroemdheid te willen afdingen, wanneer men
oogen heeft om te zien hoe gunstig de geest van Hans
Sachs' gedichten, wien immer de wetten der zedelijkheid
heilig blijven, afsteekt bij de verregaande gemeenheid
welke den smaak zijner eeuw beheerschte; hoe zeer hij
in dichterlijken aanleg, warmte van gemoed, frischheid
van opvatting, levendigheid van voorstelling, natuurlijkheid en schilderachtigheid van taal en van verhaaltrant
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zijne tijdgenooten overtreft. Zijn kinderlijke lust om te
pronken met eene belezenheid, welke zoo oppervlakkig is
als uitgebreid, en zijn voorliefde om een leerzamen
draai te geven aan zijne gedichten, dragen eerder bij
om in hem het volledige type te verwezenlijken van den
volksdichter, van den dichter uit en voor het yolk.
Doch het is tijd dat wij met zijn werken zelf rechtstreeks kennis maken ; en daar men het wel eens is om
zijne lustige vertellingen te stellen boven zijne meesterliederen, zijne tooneelstukken boven al het overige, en
als het beste uit zijn tooneelarbeid zijn vastenavondkluchten te beschouwen, willen wij maar pogen door
eene korte ontleding van een drietal der , best beslaagde
onder deze laatste, het zoo gunstige oordeel te staven,
,dat wij niet aarzelden over hem uit te spreken.

Vooraf echter een enkel woord over deze vastenavondkluchten in het algemeen. Het was een gebruik in
Nuremberg, dat kleine troepjes spelers op vastenavond in
de woningen der rijke feestvierende burgers voorstellingen
gingen geven van opzettelijk vervaardigde, korte stukjes,
vol van de uitbundigste hekelgrage vroolijkheid. Onder de
handen van Hans Sachs nu, worden deze vastenavondspelen weldra tot ware tooneelkluchten, met de voile beteekenis die wij ook thans aan dat woord zouden hechten.
Een der vermakelijkste is zeker wel 't spel van den
Boer in 7 Vagevuur, dat van den gden December 1552
dagteekent. De hoofdpersoon is een boer, Heinz Duppel,
die door zijn jaloerschheid zijne vrouw het leven ondragelijk maakt. De abt van het klooster belooft haar man
van dat gebrek te beteren, en wanneer de boer hem
een korf peren brengt, vergast hij dezen op een glas
wijn met een slaapdrankjen erin. Bij zijn ontwaken is
Heinz natuurlijk zeer verbaasd dat hij geen hand voor
zijn oogen ziet, en hij is er honderd wren van of te
vermoeden dat men hem eenvoudig in een donker kelderkot zijn roes heeft laten uitdoen
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Pots long en lever, waar ben ik wel!
't Is hier zoo donke y als in de hel,
en wat ik rondtast met mijn handen,
ik vind alleen vier steenen wanden.
Hoe kwam ik in dees duisternis!
En dat mijn vrouw ook hier niet is!
Els, laat mij uit, open, gezwind!

Doch een der monniken, Heer Ulrich, woont zijn
ontwaken bij. « Zwijg I n voegt hij hem toe met luider
stemme :
Zwijg! In Nobis woon gij U bevindt,
en zult er lang nog blijven moeten,
met de andete arme zielen boeten,
en met hen lijden harde pijn.
HEINZ.

Potslichaamangst, waar mag ik zijn !

HEER ULRICH. Gij zijt in 't Purgatorium.
HEINZ.

Ach, spieek Dietsch, ik bid er U om.
Ik kan waarlijk geen Lagerdijn.

HEER ULRICH. Ach boer, uw blijdschap weze klein.
Gij zit ellaas iu 't vagevuur.
HEINZ.

Ach, nu staat mij het lachen dour.
0 zeg mij, ben ik waarlijk dood?

HEER ULRICH. Uw drinken bracht U in lien nood,
Uw lqf op aard ligt reeds in 't graf.
HEINZ.

Dat is mij waarlijk al te straf,
Zoo ben ik slechts mijn zieltje, ocharme.

Heer Ulrich neemt hem bij den hals, buigt hem
over de bank en spreekt :
Kom, buk U, om zonder erbarmen
de vagevuurspijn te ondergaan;
ik zal slechts op den rug U slaan.

(De boer buigt zich over de bank, de monnik geeft
hem van de roede.)
HEINZ.

Ai, ai, ellaas, verklaar bet mij,
waarom ik toch dees smarten lij?
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HEER ULRICH. Omdat gij steeds waart vol wantrouwen
en jaloersch op uwe vrome vrouwe,
toen gij nog waart op aarde in leven,
zal daaghjks U dees straf ik geven.

Weldra verlaat Heer Ulrich den armen boer, die
bitter genoeg thans beklaagt dat hij weleer zoo jaloersch
geweest is en er nu zooveel pijnen rnoet om lijden.
Hoe diep is 't hier onder d.-,..n gronde !

verzucht hij.
Hoor ! 'k Merk, die ziel straks is verzwonden.
Ach wee, wee inij ellendigen arme,
ben ik nu dood zouder erbarmen ?
Hoe rOuwen mij mijn vrouw en kinders,
mijn akkers, weiden, varkens, runders,
en ook mijn weggedolven schat,
ea wat ik daarboven nog meer bezat.
Nu zit ik hier in angst en nood
en dat om mijn jaloerschheid snood ...
Mijn arm jong leven zoo te ,derven!
Pas zestig jaar, en moeten sterven!
'k Had nog te goed - wel een jaar of acht!
Waar heeft mij mtjn jaloerschheid gebracht !

Daar komt Heer Ulrich terug met de broodjes en
den wijn, die zijne vrouw in de zielmis voor hem heeft
geofferd, en de boer die grooten honger gevoelt, is levendig
geroerd door dezen liefdeblijk zijner Els. Het spijt hem
alleen dat zij ook niet wat kaarsen geofferd heeft, daar
het in 't vagevuur toch zoo pikdonker is ; waarop Heer
Ulrich hem verklaart, dat zij wel eene kaars offerde, maar
dat deze in de mis opgebrand is. Door hem verneemt de
boer verder dat het op zijn minst nog wel honderd jaar
zal duren eer hij uit het vagevuur verlost wordt, tenware
de voorspraak van den heiligen kloosterabt erin slaagde
hem terug in het leven te brengen. Mocht dat gebeuren,
rot pt Heinz uit, wat een vrome man zou ik worden ! en
vooral niet meer jaloersch!
Een nieuwe slaapdrank wordt hem daarop toegediend. Wanneer hij andermaal ontwaakt, meent hij uit
den dood te verrijzen, en keert naar ,huffs terug, met het
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vaste voornemen zich toch nooit meer aan jaloerschheid
te. bezondigen en voor vandaag er eens een lustige
nieuwe bruiloft op te vieren.

Niet minder vermakelijk 'is het vastenavondspel van
den dooden Man, waar de hoofdrol integendeel door de
vrouw gespeeld wordt, en dat blijkens de dagteekening
op 3i n October 1553 werd voltooid.
In een gesprek met haren man tracht de vrouw
dezen te overtuigen dat zij hem toch zoo lief heeft.
Maar, antwoordt de man,
Uw liefde heb ik nooit ondervonden.
DE VROUW.

Hoe, man ! en ik die te alien stonden
U noem c Hans lief s op alle toners,
hoe kon ik klaarder mijn liefde U toonen?

DE MAN.

Dat is alleen mar liefde in woorden,
en woorden, vrouw, zijn mij geen oorden,
Uw daden toonen 't anders aan.

DE

VROUW. Mijn lieve man, ik wil, welaan,
U toonen hoe 'k U ben genegen,
hoe innig lief ik_ U gekregen.
'Lie, moest ge worden doodkrank, eilaas,
hoe gaarne stierf ik in uw plaats!
En zoo ge kwaamt voor mij te sterven, •
hoe graag wou ook ik 't leven derven !
Nooit zou ik weer in 't huwelijk treden
'k Deed plechtig U ter aard besteden.
Miju schoon rood kleed trok ik U an,
als mijnen lieven besten man,
zoodat elkeen bekennen zou
dat nooit hij zag zoo diepen rouw.
Neem daarop mime trouw te pand!

Terwijl daarna de vrouw in de Pegnitz het waschgoed
gaat spoelen, verzint de ongeloovige echtgenoot een list.
Hij strekt zich uit op den grond en houdt zich dood. De
vrouw, wanneer ze terugkomt, bemerkt dat
Wat gekheid dat ge als een paardenknecht
zoo lang ge zijt U nederlegt!
Ach, Hans, wat scheelt er! sta op, ras !
Help mij bij 't uithangcn der wasch !
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Ze beziet hem, schudt aan hem, en spreekt :
FA Hans, etheve, ztjt ge dood ?
Ei kom, sta op toch, sakkerloot !
Ei, ei, dood als een pier, ik zie 't !
\Vat ik moet does), dat weet 11( inet,
eerst weenen ofwel eerst wat eten?
Nu 't is met moeilijk om te weten.
Indien ik krijten ga en ween,
zoo loopt bier al de buurt blieen
en 't moest wel zonder drinkers of eten
tot te avond laat zip voortgekreten.
'k I ten nat genoeg i eels met die wasch.
Ik zal wat droogs gaan aandoen ias,
en mij vijf eitjes met boter roeren,
zoo kan ik te luider imjn roawklacht voeren,
en zal daarna van 't beste vat
een maatje wijn gaan tapper, dat
dit teed mlj niet te zeer bezwaar.
Het bluft een spreekwooid wijs en waar :
Nuchter gedans en nuchter geween
was schaluk steeds your iedereen.

De man vindt dat het toch maar een koele liefde is,
welke men hem toedraagt. Daar komt een gebuurvrouw
aankloppen. Weenend laat de bedroefde weduw ze binnen
en toont haar den doode. De gebuurvrouw tracht ze te
troosten :
Is hij dood, zoo is dat toch jammer.
Maar wij1 het nu dus biljven moet,

ei, kwel niet langet uw gemoed.
Wat God doet, dat is welgedaab.

Maar de vrouw wil niet hooren van troost
Gij hebt schoon praten, wat yang ik aan ?
Wie zal voortaan den kost nuj geven ?
« Wel », meent de gebuurvrouw, « neem een
anderen man ! a — « Eilaas, « klaagt zij », vergeet gij dan
dat men in den vasten geen huwelijken sluit? »
« Kom, treur maar niet, » bemerkt de vriendini
« en haal uwen rooden rok dat wij 't lijk erin naaien ! »,
Heur rooden rok !

Gebuurvrouw, ach, dat kan niet zijn.
In munen rooden rok, den ouden,
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moet ik mijn nieuwe bruiloft houden.
Wat dede ik anders toch wel an?
Naai in dees varkenshu;d mijn ma'.
't Is van de plage dood, ons verken;
't Vel deugt dus niet om te bewerken,
en 'k moest het werpen op den mesthoop.

En zij stoort er zich niet aan dat de doode met het
hoofd en de voeten uit de varkenshuid steekt, die veel
te kort is.
Daar wordt andermaal geklopt. 't Is een buurman.
Ach, lieve buurrnan, binnentreed!
Eilaas, wat bitter harteleed!
Mijn lieve man is dood, o wee!
'k Vetloor nog hever al nip vee!

Maar wanneer War gevraagd wordt waarin haar vee
bestaat, moet ze hekennen geen ander te bezitten dan een
vogel, honden en katten, en een groot getal muizen,
ratten en ander ongedierte. « Misschien », werpt de
buurman op, « zoudt ge door eenige offeranden van den
Hemel bekomen dat hij uit den dood opstaat? » Doch zij :
Ach, lieve buurman, zwijg daarvan.
Dien onkost kan ik best bespaien.
Mijn man is hemelwaarts gevaren.
Het ware jammer en schande, voorwaar,
zoo ik hem weder bracht op aard,
in de oude pijn en d'arbeid zuur.
Spreek ik met waar, lieve f2,ebuur?

Dat men het lijk maar 's avonds op een mestbaar
naar de kerk drage, en zonder kaarsen, noch klokkengeluid, noch priestess, noch offerande hem begrave, vermits de doode toch niet meer kan hooren noch zien, en
dat hij in zijn leven nooit erg op het offeren gesteld was.
Wanneer ze nu bij het lijk gaat staan, en weent, en
uitroept :
Ach man, wat zal er met mij geschien--)
Lal ik U nowt meer levend mu?
Ach, Hans, mijn alderliefste Hans,
wat zal ik ach aanvangen tlians?
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daar zet de man zich recht, en verwijt haar heur harteloos
gedrag. Zij heeft echter onmiddelijk haar antwoord bij
de hand : Ei, 't was maar voor de grap ! Of ik niet wist
dat maar veinzen was van U ?
Stierft ge voor goed, 'k zou me anders stelien.
Beproef! en vraag uw goe gezellen
nadien, hoe klachtig ik mtj hie1,1!

« Vriend », zegt de buurman, « laat er ons een beker
wijn op ledigen. Er is toch geen rechte kart aan 't vrouwyolk te krijgen ! »

*

« De ruwe onwetendheid, de plompe sluwheid en
xle hebzucht der boeren, de ellende van het zwervende
volkje in den strijd voor het bestaan tegenover de gezeten
Standen zooals ze vooral in de avonturen van Uilenspiegel
hare uitdrukking vindt (I) » leveren Hans Sachs de stof
,tot zijn geestigste tafereeltjes. Met een waar genoegen
werpt hij, hij de dichterli)ke schoenmakersbaas uit een
groote stad, het voile Licht op de ondeugden van den
verachterden en misprezen boer. Uilenspiegel zelf is een
zijner geliefkoosde personages. En hoe hij zich als het
ware verkneukelt in de schildering van dergelijke boeren-scenen, moge blijken uit de vastenavondklucht van den
Paardedief te Funsing, en de dolle diefachtige boeren,
dat een paar maanden na het vorige stuk, op 27 n December
1553 voltooid werd. De optredende personen zijn, benevens
kle paardedief Ul van Frising, drij boeren uit het om zijn
dwaasheid beroemde dorp Funsing, Gangel DOtsch, Steffel
Loll, en Linde! Fritz.
De drie boeren hebben den paardedief gevangen, en
beraadslagen wat zij er mede zullen doen. Hij moet aan
,de, galg, natuurlijk. Maar zal men hem hangen juist nu,
dat het koorn in vollen bloei staat, op gevaar of dat de

(I) Dichtungen von Hans Sachs. Drittei Teil. Dramatische Gedichte,
lierausgegeben von Julius Tittmann. Leipzig, Brockhaus, 1871. Bl. XIII-
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akkers rondom de galg door de toegestroomde toeschouwers platgetreden warden? Laat het ons uitstellen tot
na den oogst, stelt Gangel DOtsch voor, met instemming
van Steffel Loll. Maar Lindel Fritz heeft daartegen een
bezwaar :
dat 's ongerijmd !
Geburen,
Laat gij den dief drib weken leven
wie zat daarbil hem te eten geven?
En hoe zulk dievenvolk kan eten,
dat moogt aan onzen dief gij meten :
Bien stuivers op een week kost hij!
GANGEL.

Geburen lief, hoort eens naar mij :
In plaats van hem zijn krib te vullen,
wij hem wat spariger voeden zullen.
Dat propt zich vol gelijk een vraat!
Indien wat minder vet hij staat,
weegt des te minder hij iii 't strop.

STEFFEL.

Geburen, wacht, ik derik hierop :
zoo wij een will Item lieten koopen,
wij moesten v, or hem den kost, niet koopen.
Natuurhjk met dit onderscheed
dat hij ons zwcert een Buren eed,
bier weer te zijn over vier weken
om zij nen kop door 't strop te steken.
Intusschen kunnen wij, acme boeren,
den oogst gemakkelijk binnenvoeren
en is 't vlak veld ronclom de galg.

Het voorstel van Steffel Loll vervult de twee andere
boeren met bewondering. Was hij burger te Munchen,
beweert Gangel DOtsch tervviji Steffel den dief is gaan
halen,
Was hij burger, dat houd ik staan,
ginder le Munchen, in de stall,
dat tang reeds in den raad hij zat.

De dief stemt natuurlijk toe in alles wat men van hem
verlangt en zweert alles wat de boeren willen. Hij doet
hun echter opmerken welk een schande het ware voor hun
dorp, zoo hij gedwongen was uit nood gedurende deze
vier weken van den bedelzak te leven, en de dwaze kluntens
geven hem nog een halven gulden op den koop toe, om
hun dorp die schande te sparen. Voor men hem echter
laat gaan, -wordt hem nog door 'den slimmen DOtsch wel
op het hart gedrukt dat hij zijn woord niet mag verbreken

HANS SACHS.

287

Hoor, dief, ik heb nog iets bedacht.
Zoo gij er schalk genoeg toe zit,
en met weeromkeert op uw tud,
zoo woidt gij niet gehangen alleen
maar voor het gansche dorp, gesneen
uw ooren beide van uw kop
en zult toch moeten aan het strop !
Wij zeggen bet U zonder liegen.

Vier weken later. Steffel 1,611 is zooeven uit de stad
teruggekeerd en verteld aan Lindel en Gangel dat hij er
den paardedief gezien heeft, toen deze op de voddenmarkt
allerlei tuig aan 't verkoopen was. Hij zelf heeft hem een
blauwen rok afgekocht, en een aanbod gedaan voor een
geitenbok die maar een horen meer had en wonderwel trok
op den geitenbok van Lindel Fritz. Daar komt het aan den
dag dat het maar al te wel de bok was van Linde!, en dat
Steffel zijn eigen blauwen rok van den dief heeft teruggekocht. En 't slot van de geschiedenis is een vechtpartij
tusschen de drie boeren, die zich de eene den andere voor
dief uitschelden, tot groot vermaak van Ul van Frising; den
paardedief, die alles afspiedt van achter eene haag.

+
Wij willen afscheid nemen van Hans Sachs, met de
meest bekende zijner geestelijke 'comedies, de Ongelijke
Finders van Eva, insgelijks van het jaar r553. Het onderwerp, oorspronkelijk wel een volkslegende bestemd om
het verschil tusschen de maatschappelijke standen te
verklaren, ontleende hij aan een Latijnschen brief van
Melanchthon. God bezoekt Adam en Eva, nadat ze verdreven zijn geworden uit het aardsch Paradijs, en ondervraagt
hunne twaalf zonen over den godsdienst. « Met wonderbare
naieveteit laat de dichter
Met wide mouwen en vouden
God den Vader leering houden,

en de kinderlijke eenvoud en onbevangenheid, waarmede
hij uit de woning van onze eerste ouders eene zestiendeeuwsche schoolkamer maakt, evenals de onge6venaarde
geestigheid, waarmee hij de ontaarde zoons in hun luiheid
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en onwetendheid schildert, zetten dit spel een buitengewone
aantrekkelijkheid bij (I). ) Tot viermaal toe werd deze stof
door den dichter behandeld, in 15 4 6 als Meesterlied, in
September t553 als Vastenavondspel, den i6 den November daarna als Comedie, en eindelijk vijf jaar later, als Sproke.
Adam is in gesprek met zijne vrouw. De engel Gabriel
heeft hem geboodschapt dat de Heer hem morgen komt
bezoeken. Dat Eva dus spoed make om het huis te vegen,
groen te strooien en de kinderen te wasschen en hun beste
kleederen aan te trekken. Waar is Abel? vraagt hij. Hij
geeft de scbaapjes hun voeder, antwoordt Eva, en ze vindt
geen woorden genoeg om den lof van dat brave kind ult te
spreken.
Doch waar bhift onze zoon Cain,
die wildentop, dat galgenaas?

vraagt Adam weer, waarop Eva :
1k N ra ag mij af, vol schrk, eilaas,
wat nit dat Belialskind nog wast.
lk had den stijfkop zoo be1ast
wat brandhout mij te loopQn halen.
Eerst deed inj nets dan tegentalen,
en morren, en liep toen naar buiten
om vast weer met zijn straatschavuiten
malkaar to blouwen en krauwen.
1k kan hem in mijn huis , niet houwen
en iedren dag then God ons schenkt
mij nieuwe reden tot klagen brengt
en versche kwelling voor mijn hart.

Abel, die gansch verheugd is om het aangekondigde
bezoek, wordt om zijn broeder gezonden.
Het tweede bedrijf stelt ons den knaap voor, op zoek
naar Cain. Abel komt op, sprekend met zich zelf :
Waar toch mag Cain weer al steken?
boevenstreken.
Voorzekei aan
Hoe naaistig ook ik rood mag sporen,
ik krijg te zien hem noch te hooren.
Kt*, kijk, wie loopt zoo fins langs daar?
Nog wel mijn broeder zelf, voorwaar.

(I) Leben und,dichterische Wirksamkett des Hans Sachs, dargestellt
von Dr. Otto Haupt. Posen, 1868. BI. 55.
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Hij is 't, heeft vast weer kwaad gesticht,
ergens een schurkenstreek verricht.
Cain, Cain, van waar zoo gezwind?
CAIN.

Wie roept mij ? wel, gij suikerkind,
zijt gij 't ? Hoe toch mijn vuisten jeuken
om eens op uwen kop te beuken!

ABEL.

Cain, kom binnen, kom, maak spoed,
want moeder U nog wasschen moet.

CAIN.

Ik heb er daar een zijn bol gewreven.
Zij hadden mij zelf wel een spoeling gegeven,
hadden zij mij ook maar gekregen,

ABEL.

't Is altijd ruzie, allentwegen.
Gij wordt nog eens een moordenaar.

CAIN.

Ik word het nog aan U voorwaar.
Zie, schurk, daarvoor toch zal ik zorgen.

ABEL.

God de Heer bezoekt ons morgen
met zijn engelenschare blij.
Kom, broeder, kom naar huis met mij,
om U te baden, te smukken, te sieren,
en waardig 's Heeren feest te vieren.

CAIN.

't Feest weze groot of weze kicen,
't is mij gelijk, ik wil weer been
gaan spelen met mijn kameraden.

Cain zou veel liever hebben dat de Heer maar buiten
bleef. En wil deze hem later niet in den hemel, zoo zal
hem de duivel toch altijd graag genoeg opnemen. Abel kan
zijn ooren niet gelooven.
Hoe kunt ge, Cain, zoo goddeloos zijn ?
Kom, varier zegt dat gij moet komen.
CAIN.

Ik heb bet wel van 13 vernomen,
doch duchtte ik niet de roede meer
dan Gods- gebod en vrces en eer,
ik liep wel voort door straat en steeg
en 't duurde lang eer men thuis mij kreeg.

Abel treedt alleen binnen, en vertelt hoe hij zijn broeraangetroffen heeft. Deze zit intusschentijd op den drempel,
boos voor zich uit te kijken.
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ADAM roept naar buiten
Cain, Cain, kind, waar blijft gij ?
Korn bninen, kind, en hoor naar mij.
CAIN, spreekt tot zich zelf
Een antwoord kriigt ge van mij niet eer,
dan dat ge rnii roept ten derden keer.
ADAM.
VA.

Waar blijft ge, kom, mijn zoon, kom in.
Uw vader roept U, kom, Cain.

CAIN.

Hier zit ik ; nu, zit ik niet wel?

ADAM.

Gij moet in het bad gaan, kom snel,
gekamd, gepoetst min, uw beste kleeren
aantrekken, om den Heer ter eeren, te bidden, te offeren, de preek te aanhooten.

CaIN.

Ach waarmee zaagt ge mij mijn ooren !
Loopt met uw preek en offerand.
Het lustte mij anders om achter 't land
op jacht te tijen naar vossen en hazen,
dan steeds te hooren van deugd U razen ;
of liefst nog met de jongens buiten
te loopen en spelen en slaan en schavuiten.

ADAM.

Ach, hoe kunt ge toch zijn zoo_ boos,
toch zoo versteend en goddeloos?
Wat zult gij zeggen als morgen de Heer
U vraagt wat gij al hebt geleerd?

CAIN.

Wat goed is, zekerlijk niet veel.
1k offer den Heer dan voor mijn deel
een bundel stroo in plaats van gebeden.
Zoo stet ik hem ook wel tevreden.

ADAM.

Onzen Heer is allentwegen
meer aan gehoorzaamheid gelegen
dan aan onze offerand, hoe rijk.
Dus ga in 't bad, gewilliglijk,
dat gij rein voor den Heer verschijnt.

CAI N.

1k wil wel ongewasschen zijn.
Zoo mij de jongens eens verrassen,
dan wordt mijn bol wel zoo gewasschen
dat mij het bloed van 't aanzicht leekt!
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En aldus blijft ten slotte Cain ongewasschen.
Het derde bedrijf vertoont ons de aankomst van
eGod den Heer. Abel en zijne brave broertjes stellen
zich aan de eene zijde, Cain en zijn galgenrot aan de
andere. Adam en Eva storten hun hart uit in bedankingen voor de gunst welke de Heer hun bewijst. Maar
intusschentijd staan Cain en de zijnen met den rug gekeerd
naar God. « Keert U om », beveelt hun Adam, « en
groet den Heer elk op uw beurt ! »
Cain biedt den Heer zijn linkerhand en spreekt
Heere, nu wees mij wellekom.
EVA.

Hoe, reikt ge zoo, op dezen kant,
Ons Heere God de linkerhand,
gij vlegels, kinkels, bot en grof,
en neemt niet eens uw hoedjen of,
zooals ik 't U heb aangetoond ?
Kom, Abel, kind, mijn lieve zoon,
met uwe brave broerkens zoet,
en brengt aan God den Heer uw groet.

Abel doet het beter Ook, als de Heer hem vraagt
cm te toonen hoe hij bidt, begint de knaap zonder
haperen met het opzeggen van het Onze Vader.
0 Vader in het hemelrijk,
wij bidden U godyruchtighik
ons Loch te zenden allermeest
uw Heiligen hemelschen Geest,
die ons ontsteke in hefdegloed,
zoodat uw heilige tiame zoet
ons toevlucht weze in hood en drang.
Laat ons geen toevlucht zoeken krank
bij eenig schepsel uwer handen,
wat uwen naam gewerd tot schande.

Seth, Jared, Henoch, Methusalech, Lamech zetten
het gebed voort,,elk op zijn beurt, en antwoorden volkomen
op al de vragen welke de Heer hun stelt.
« Abel », vraagt de Heer opnieuw :
Abel, hoe luidt het eerste gebod?
ABEL.

Gij zult gelooven aan een God.
Geen vteemde Loden daarbij vereert!
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DE HEER.

Leg tu.t wat dit gebod ons leert.

ABEL.

VOOr alle dingen, naar God to schouwen,
met vreeze, liefde en met verttouwen .

DE HEER.

Seth, hoe luidt het tweede gebod?

En zoo voorts.
« Gij hebt », zegt God, wanneer de ondervraging:
_over de tien Geboden ten einde is,
Gij hebt volkomen op alle punten
geantwoord, heve kinders kleen.
Zegt of gij ook kunt, iedereen,
uw geloofsbekentenis afleggen.

Allen antwoorden ja. Waarop de Heer :
Wilt stuksgewijs ze mij opzeggen.
ABEL.

Ik L,eloof in God den Vader waard,
scheppei van hemel en van aard.

En zoo voorts andermaal. Ook, wanneer ze nu gedaan hebben, spreekt de Heer onbewimpeld zijn hooge:
voldoening over hen uit :
Gij kindjes, gij ke p t mijne leer.
Volmaakt U daaria immer meer.
Ik schenk mijn Geest U, die IJ wijze,
die U verlichte, trooste, spijze,
en U zoo breng ten eeuwgen leven.
Daarbij wil ik U thans ook geven
dat voorspoed, heil op garde U bloeien,
dat tot groot yolk gij op moogt groeien,
tot koningen, vorsten, potentaten,
geleerden, prediket s, prelaten,
zoo dat de g g nsche wereld door
uw naam omluistten roem en gloor.
Daartoe vet Teen ik IT mijn zegen,
die begeleide U allentwegen!

Het volgende bedrijf daarentegen stelt ons de onder-vraging voor van Cain en de vijf andere jonge boos-wichten.
Wat doers wij, acme slokkers al,
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wort Cain, A an Wiens zijde men ziet stappen Satan in.
persoon,
als ons de Heer aanspreken zal?
Hoe zullen wij hem uitleg geven
van bee, gebod, geloof en leven?
Hoe of wij daarop wel antwoord wisten!

Dathan, , de oproerling, spreekt :
1k stoor me aan zulk geen redetwisten.
Was het to doen om kaarten en teerling,
ik toonde mij vast een vlijtiger leerling .....

Nabal, de slemper, Achan, de dief, Esau, de wellusteling, Nimrod, de tyran, geven elk op hunne beurt
lucht aan hun misnoegdheid over 's Heeren komst. « Gij
alien », besluit Satan
Gij alien kampt onder mijn vaan,
Stoort U daarom maar niet aan God,
veracht zijn woord en zijn gebod.
Des werelds vorst ben ik, dien geld
en eer en macht staan in 't geweld.
Jaagt vrij alle genuchten na,
speelt, boelt en slempt maar vroeg en spa,
en brengt uw leven lustig door.
Aan God ons Heer U maar niet stoort!
Weest koppige, onwillige zonen.
1k zal mij uw weldoener toonen,
en 13 op aarde in overmaat
bezorgen waar uw hart op staat.

Daar treedt de Heer binnen. Satan verbergt zich,
DE HEER.

Korn bier, Cain, kom met uw rot,
verklaar mij hoe gij bidt tot God.

CAIN.

Ach Heer, wij hebben het vergeten.

DE HEER.

1k kan wel uit uw antwoord meten,
dat gij het luttel hebt geleerd,
maar uwen zin tot boosheid keert.
Nu, wat ge kunt, het mij belijdt.

CAIN.

0 onze Vader hemel zijt,
laat ons gp aarde uw rijk geschien,
op aarde en in den hemel zien,
geef daaglijks schuld ons en veel brood,
en al het kwade, angst en nood. Amen.

DE HEER.

Wie leerde U dat verkeerd gebed?
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Eva verontschuldigt zich : noch goede woorden noch
straffen hebben eenig uitwerksel op dit booze goedje. Uit
de ondervraging van de anderen blijkt niet minder hunne
onweten iheid, hunne verstoktheid en hunne goddeloosheid
« 0 » zucht dan ook de Heer nadat ze alien ondervraagd zijn,
0 welk een ongeloovig rot,
zoo heel en al vervreemd van God,
dat van geloof noch bede weet,
verknocht is aan de wereld steeds,
Diets zoekt dan lust . van vleesch en bloed,
van Satan vol het boos gemoed !
Daarom dan zult ge uw leven lang
in nood zijn en armoede wrang,
hetzij beersteker, boer, houtkapper,
'tn.) vilder, scheerder of schoenlapper,
daglooner, Schaper, bezembinder,
hetzij soldaat of beul of Wender,
of vagebond of wagenknecht,
het allerrampzaligst geslacht,
omzwervend, grof en bot en ruw,
de brave lieden tot een gruw,
en iedereen tot spot en schand,
in lompen vet en vuil door 't land,
En zoo gij U niet wilt bekeeren,
geloof, gebed en wet wilt leeren,
wordt nog ten slotte een proof der hel.
Daarom weze, Abel, U gesteld
de taak uw broeders to onderrichten.

En zoo kwamen de verschillende maatschappelijke
Standen in de wereld.
Het vijfde en laatste bedrijf eindelijk stelt ons den
moord voor van Cain op Abel, de vervloeking van Cain,
en het toekennen aan Seth van het eerstegeboorterecht.

Onder den indruk der lieve idylle, welke de eerste
vier bedrijven van deze « comedic » vormen, nemen wij
afscheid van onzen naieven volksdichter. In onze aanhalingen hebben wij zoo getrouw het ons mogelijk was
toon en vorm van het oorspronkelijke nagebootst. Wij

HANS SACHS.

295

wenschen echter met eene aanhaling te sluiten, doch
zonder te vertalen ditmaal, uit het heerlijke gedicht in
Sachsiaanschen trant, dat Goethe in 1776,- onder den
titel Hans Sachsens poetische Sendung in het licht zond.
Dank aan dit gedicht is men weer voor goed den
Nuremberger Meistersinger naar waarde gaan schatten,
Goethe stelt ons hem voor op eenen vroegen zondagmorgen, terwijl hij in zijn werkwinkel het bezoek krijgt
van drie godinnen : de eene noemt zich
Ehrbarkeit,
Sonst auch Groszmut, Rechtfertigkeit;

de andere
Historia,
Mythoiogia, Fabula;

de derde eindelijk is
Die Muse, heilig anzuschauen,

welke hem zime heerlijke zending aanwijst en hem zelf
tot dichter wijdt, en
Wie er so heimlich gliicklich lebt
Da droben in den Wolken schwebt
Ein Eichkranz, ewig jung belaubt,
Den setzt die Nachwelt ihm aufs Haupt,
In Froschpfuhl all' das Volk verbaunt,
Das seinen Meister je verkannt.

Dunkt U ook niet, 'Lezer, dat onze Belgische dagbladen, bij het vermelden der Nurembergsche feesten,
wel wat minder karig met bijzonderheden hadden mogen
zijn?

L.

SCHARPE.

rsittt$tpTttl:

131.1 DUIN EN SIRAND.

zandworm was overvloedig en de schol ook. De'
zandworm is het manna der schol : de schol is het
manna van den kustbewoner. De Voorzienigheid
bezorgt den lieden van den zeeoever, tegen den winter
bijzonderlijk, overvloedigen voorraad : garnalen, haring,
sprot en schol volgen elkaar op, en van ieder worth eene ruime mate toegedeeld. Is het duinzand bar, de
groote zee is vruchtbaar, en God is goed.
De hoekjes lagers op het zand, bij de uiterste grens
van het lage water, ieder voorzien van een brokje zandworm als aas, en bevestigd in het strand met een garen
aan een stokje, Welk in den bodem bedolven was, Vloed,
en ebbe hadden elkander opgevolgd en het was'nu weer het
uur dat de tij zou keeren. Het was heel vroeg in den'
morgen en zeer donker. Dries rees van zijn leger, en
maakte zich gereed om zijne vischplaats te gaan bezoeken
en te zien wat proviand moeder de zee hem had aangebracht.
Zijn zwarte herdershond, zijn eenige vriend — en een
onhebbelijke — lag te ronken bij den dooden haard, met
den muil in de turfasch Maar pas had zijn baas de deurklink aangeraakt of hij was wakker en op, en stond met
open muil en vochtig oog den meester aan te kijken, soursnog geeuwend en rekkepootend van den slaap, maar reeds
ongeduldig, en het stof van den baksteenen vloer opscharrelend ow merle te gaan.
— « Kom, Marten, kom, joengen... u zei Dries. Kort
was dat, maar er lag in dit « joengen » eenen Loon van
E
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-treurige liefde die een dor menschenhart, hoe veeleer niet
,een teeder hondengemoed zou vermurwd hebben.
Evenmin als zijn meester stond Marten bij de lieden
in gear van heiligheid. Beiden schenen daar echter den
brui van te geven, nu dat braaf gedrag en goedwillige
gevoelens toch onbekwaam waren het vooroordeel tegen
hen te overmeesteren. Marten was, om zijne postuur,
hevig verdacht van eene der menigvuldige gedachten van
• Satanas te zijn, en wat Dries betrof, met dien was het
bijkans even erg gelegen. Hij had twee vrouwen begraven
in twee jaar tijds (de tweede had hem een gezonden knaap
nagelaten), hij was treurig, schuw en onhandig, en men
had hem nooit zien lachen. Ook liet men hem alleen, en
neigde zich geen hart tot hem. En zijn kind was een ijslijke
kogel aan zijnen voet geworden, hoe gaarne hij het ook
zag, het lieve wicht dat hij niet bezorgen kon, hij die
.doodarm was en buiten zijnen kost moest zoeken, bij dag
en bij nacht, op den gierigen akker, 6t langs het blakke,
bloote strand.
Zij gaven den brui van het oordeel der lieden. Niet
altijd evenwel. De mensch gewent zich wel aan zijne
,ellende, en wordt aan zijn lijden onverschillig, maar op
enkele oogenblikken bruist alles toch weer op en ligt de
ziel als ontredderd in eene zee van vvoelige en gistende
smart. Dries was in dergeiijke stemming ter wiji hij door
het lastige duinzand heenstapte, en zijne gedachten waren
even zwart als de nacht die hem omringde. Zijn lot was
toch zoo hard, en zijne wegen zoo eenzaam1 Waarom had
God hem, tot tweemaal toe, zijne gezellin ontnomen, zijne
gezellin die, naar haar ootmoedig vermogen zijnen last
hielp dragen, en van zijne stulp, hoe nederig dan ook,
eenen thuis maakte : zijn paleis?
En zijn kind — cc z'n kiend » — zoo hij scheurend
teeder in zijn zoete zeevlaamsch klaagde, zijn kind dat
daar onverzorgd, onbewaakt, niet onbemind maar wel
‘ongehefkoosd opwies (dat liefkoozen vermag alles in de
opvoeding), wat goeds kon er van komen? Was het geen
vogel voor de kat, een schavuit te weeg, bestemd om « in
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doolaards bende te geraken », veroordeeld om ite leven in
nood, en onvvetendheid, en misdaad, en die van de samenleving nooit iets zou kennen dan hare norsche strengheid,
nooit iets zou ontvangen dan harteloosheid en straffen T
Kerstmis was kort voorbij, en heel zijn gemoed was
nog doortrokken van de herinneringen, van de tooneelen,
van den geur van Kerstmis. Niet dat Kerstmis vermogen
had hem uit zijne onverschillige neerslachtigheid op te
wekken. Maar hij had toch de legende, de dichterlijkheid
van het feest gevoeld, al was de indruk eerder smartelijk
dan anders. Hij had op Kerstnacht den haan hooren
kraaien op de verwijderde hoeve, en het geloei der koeien
vernomen bij den melker, en gehoord hoe dezes oude
merrie stampvoette en hare keten rammelde door het ijzeren
oog. Want de redelooze dieren waken en verblijden zich
op den heiligen nacht, en verhalen van de wonderbare
vreugde die het menschdom geworden is. Hij ook had
gepoogd vreugdig en opgeruimd te zijn, maar voor heal
was er geene blijdschap meer. Hij kon wel tot eene
ziellooze, domme, sombere gedweeheid geraken, nooit
verder : nooit tot de verheffende, veredelende vreugde! Hij
had op de straat, in de velden, achter de hagen, aan de
deuren der eenzame woonsteden, of binnen, bij den haard,
oude, eenvoudige kerstliederen hooren zingen, en in de
kerk roerende, verhevene melodien : geen geluk, geene
opwekking, geene ontwaking uit de killige moedeloosheid
hadden zij hem gebracht. Hij had voor het outaar, tusschen
vele lichten, op gulden stroo, een naakt kind zien liggen,
waarvoor een schoone jonge vrouw. op hare knie6n, en
een gebaarde pelgrim met zijn staf, wacht hielden. En hij
had schier het kind benijd dat het eene moeder had die
al zijne ademgangen Bade sloeg, en in wier hart ieder zijnet
zuchtjes pijnlijk en liefderijk zouden herklinken.
— Oef! Oef ! Over het duin heen, door het vloeiende
zand, was de weg wel kwaad, en hij moest voorzichtig
met de lantaren rondzien, om zijn voet mis te houden van
de diepe konijnenholen waarmede de Killen doorgraafd
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waren. Marten liep altijd been en weder, nu juist in den
straal van het licht, dan voorop in den donkeren nacht,
wiens duisternis als een tastbare muur, den kleinen lichtkring omsingelde, beneden lag de zee te neuria en te
zuchten. Op het vlakke strand liepen lichtjes rond, ze.r
verwijderd, en nauw merkbaar. Vele lieden komen naar
den oogst der schol...
De zee had nog jets meer aangebracht dan vette
schollen. Er waren groote brokken zwarte turf, door den
storm van voor twee dagen uit de Berrie gerukt, welke de
golven aangetild hadden, nu eens met groote moeite en
inspanning, met gekreun en gehijg, dan, in een wilde
vlaag, al stoeiende en spelende, ze kaatsende als eenen bal,
en welke zij hoog en droog opgevoerd en nagelaten had den.
Geen goede oogst, dat, voor den landman, want die turf is ,
doortrokken van de ziltigheid der zee, en rookt en stiakt
genoeg, maar wil niet laaien. Marten liep errond en baste
en beet erop, deels uit brooddronkenheid en deels uit spijt
misschien, omdat dit nu turf was die haar ambacht niet
kende. De bans was bezig de vette schollen, een voor een,
van den hoek te:Islaan. De schol is een vadsig deer da c
gewend is in de moos te liggen, en maar te moeten gapen
om den kost te krijgen : zelfs in haren doodstrijd is zij,
lam, en ligt laffelijk hare vinnen te wemelen, terwijl zij
haar laatste snikt.
Al met eens werd de plechtige stilte van het strand
gebroken, gescheurd liever, door een akelig gehuil en
gejank dat Dries terstond erkende als voortkomende
van zijnen Marten. De werkman richtte zich op, en,
leunende op de spade die hij medegebracht had, stuurde
hij een scherp gefluit naar den kant van waar het gekerm,
kwam, maar de zoo gehoorzame Marten beantwoordde
dat geroep niet anders dan met een verdubbeld en
angstiger geklaag.
— U Ik wil toch zien wat er daar scheelt, » murmelde Dries.
Op den valen zandgrond vernam hij weldra° twee
onduidelijke gedaanten : de eene die bewoog, en waarin
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hij zijnen bond herkende, en nog eene andere waarvan,
hij eerst niets kon make,n, Dries zakte zijne lantaren.
0 Hemel! Hier lag nu het kindje Jezus, dood, met
een houten schaapje in de armen gedrukt!
Het was eigenlijk het kindje Jezus niet, ofschoon
Dries erin dacht eene wondere gelijkenis te ontdekken
met het wassen beeld dat te Kerstmis in de kerk had
gelegen, omringd van lichten ; maar het was toch genoeg
een kinderlijkje, waarbij Marten nu jankte en klaagde.
Een kinderlijkje dat daar alleen lag, in dien donkeren
nacht op het woeste strand, met, als lijkbed, het zilte
zand, waarin de zee, rondom het lichaampje, eenen
kleinen kuil gegraven had, die vol water stond en waarin
zijne kleéren baadden. Droevig gezicht ! Het stootte
tegen de borst, als een vloek tegen de natuur, dat die
lieve gedaante, zinnebeeld van speelschheid, gezelligheid
,en vreugde, daar zoo statig en stram, zoo eenzaam en
verlaten moest liggen op die wilde plek, in die woestenij
van zee en zand, een geschikt tooneel voor halsbrekerii
en geweld, maar geen bed voor den heihgen, onbevlekten
dood van een kind.
Hoe was het wicht in de zee gekomen? Hoe was
flat bevallige wezen, in stede van op moeders boezem,
komen te rusten in den donkeren schoot der wateren;
hoe hadden in plaats van liefderijke armen de schuwe
golven het te wiegen gekregen, die er zoo verraderlijk
hadden mede geleefd : het slingerende, het versmachtende, het doodende, en dan van zich been werpende,
nat en vuil van hunne aanraking? Voorzeker, onder een
vriendelijk dak, stond. zijne warme, ledige wiegje op
hem te wachten!
Ja, het was een smartelijk schouwspel. Wat mede
roerend was, in dat pijnlijke geheim, was de naieve
bijzonderheid van dat houten schaapje, Welk het kind in
zijn sterlen niet had verlaten, vvaaraan het zich in dien
vreeslijken nacht geklampt had, als hadde het er redding van verwacht : het eenige vriendelijke ding in de
naarheid die hem omringd had, en dat nu op zijne
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schoon onbezield :
Borst rustte als een innige
-trouw tot het graf.
Marten staarde in Dries' aangezicht, en Dries bekeek
lang het doode knaapje. Hij was een ruwe man, onbekend met de fijnere teérhartigheden der beschaving, maar
_zijne ziel was geraakt, en er was vocht in zijne oogen,
die hij afwreef met het bovenste zijner hand. En ofschoon
onze boeren niet veel ophebben met kussen en likken,
drukte hij toch zijne gebaarde lippen op het kille, met
zeeschuim bedekte voorhoofd, terwijl hij het lijkje eer. biedig opnam, en hij gevoelde zich ermede gestild.
— « Aorem kiend ! Aorem kiend ! »

Het wicht lag op een stroozikjen, met twee kaarsen
,errond van het weinig aanmatigende geslacht der korte
tienen. Men had het gleizen Kruisbeeldje van den schoorsteen gehaald, en het stond met uitgestrekte armen, boven
een glaasje wijwater en een palmtakje, aan het hoofd van
het lijk.
De pastoor kwam in den morgen, en bezegende het
,lichaarnpje met wijwater. Hij weende over het lijkje.
Het jongere Driesje zat in den hoek, het tooneel
met bangen oogslag na te speuren stijf en ongemak,kelijk in zijne slecht gesneden kleéren en zijne Lange
broek, en niet wetende wat te doen met zijne vingers
„clan ze beurtelings in zijnen mond te steken, en in zijne
,00gen.
- « Het kind zal toch in de gewiede eerde mogen
« begraven worden, menheer Pastoor ? » vroeg Dries
eindelijk, wiens stem ook trilde.
- « Voorzeker, voorzeker, vriend Dries » antwoordde
de geestelijke. « Dat is Been kind van eene andere religie :
o het behoort voorzeker in ons land t' huis : dat ziet
.« men genoeg aan zijne kleedij. Hoe dat schamele lam
,g in de zee echter geraakt is, weet de goede God. »
— « Ja, da' weet God.... ) herhaalde Dries lang-
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zaam. « Weetje wel, weetje wel, menheer Pastoor »=
proestte hij het eindelijk uit « dat het beter zoude zijn,D ware dat kiend nu in de armen zijner moeder en
« 'ie daar a (hij wees op klein Driesje) » op dat stroozakje'
« tusschen de keersen ? »
De pastoor verschooi bij die onverwachte uitbersting
van gevoel, maar stuurde hem nu eenen medelijdenden,
ofschoon plechtigen blik :
— « Wat best is, staat het ons niet te oordeelen.
4 Dat weet God alleen. »
Dries boog het hoofd, gedweelijk en gelaten.

Voorbij is de winter — sinds lang — en de lieden
denken nu op sprot, noch haring, noch schol meer.
Zelfs de garnaal words tijdelijk verwaarloosd, en eet
zich, in den diepsten vrede, een buikje, of liever een
kopje; en denkt, in haar garnalenverstand, dat er zoo'
geen ding bestaat als gevangen te warden, en gekookt,
en opgeknabbeld, en dat sennen en kruinetten voorhistorische rariteiten zijn die maar dienen voor het Museum.
De rogge geelt voor haren tijd op den zandigen duin-,
akker, de aardappel staat malsch en groen en vol
bloemen : Binder, in den vetten polder, kom het woelige
koren in de aar, en erwten en boonen, en vlas, en
gerst verheugen het gezicht. Boersche veulens en lompe
kalveren huppelen in wilde vlagen, onbehendig weg,
door de wei, en vieren ook op hu-nne manier, de vreugde
van te leven. Nu is het al vermaak voor hen en geen
arbeid. Jamaar! Duren is eene schoone stad!
()p den steenweg gloeit en schroeit alles, want er
is geen lommer van boomers ; die duldt de westen wind,
niet langs de kust, waar hij vrij en onbelemmerd wit
blazers als het hem lust doet. Onder den voet branden
de plaveien als kwamen zij uit een oven. Geen gemakkelijke dag voor den voetganger, wien nood of plicht
vooruitjaagt op die barre, blakende baan.
Eene nog jonge, maar uiterst bleeke en magere
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vrouw, die schijnt veel zielesmart geleden to hebben
sukkelt op dien lieven weg voort. Zij is gekleed naar
den dracht der stad, maar gaat barrevoets, met hare
schoenen in de handers. Schijnbaar is zij het reizen op'
die wijze ongewoon en men kan bemerken dat zij veel
afziet. Toch stapte zij moedig vooruit, en terwijl wij
haar naderen, zien wij dat hare lippen bewegen en
ontwaren wij de paternosterkralen tusschen hare vingers.
Zij is dus eene dier vele bedroefden of geholpenen die's hemels gunst gaan afsmeeken of om eene verkregeneweldaad gaan dankzeggen op eene dier plaatsen waar
God gereedelijkst zijne gaven schenkt : zij is op de
bedevaart.
Het zijn arme dorpen langs de kust, of, beter het
waren arme dorpen, want nu, dat iedereen in den zomer
een luchtje wil gaan scheppen aan de zee, meer uit
mode en naaping dan om wille der gezondheid of uit
liefde voor Gods groote Schepping, rijst de pretentieuse
villa met verminkt opschrift op zijn Fransch, reeds.
overal naast _de schamele stulp der garnalenkruiers Het
hart van het dorp echter blijft armoedig en vernepen.
De gemeenteraad zetelt nog als vroeger - eene statigevergadering 1 --- tusschen de pinten, in de achterkamer
eener visschersherberg, waar men azijn taps voor bieren jenever schenkt die haast zoo goed is als die voor
den Congo. De kerk, tut gemeenen baksteen gebouwd,
toont op de witgekalkte buitenmuren, groene vochtvlekken
die loopen tot aan den rand van het dak. Er staat
een vierkanten toren aan, die bijkans zoo _ hoog is als
een ordentelijk huis uit de stad : verder mocht heel
de bouw wel een schuur of stal zijn, zoo de gedaante
der vensters en het kruis op de spits dit vermoeden niet
beloochenden. Zoo is de kathedraal onzer visschersdorpen.
Maar dat geeft anders niets. De lieden vergenoegen
er zich mede. In deze nederige bidplaatsen eert men
God, klaagt men zijn lijden, boet men zijne zonden als.
n de grootste domkerken. Beter misschien, want onze
God is de God der arme lieden en behaagt zich onzer
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de ootmoedige vromen. Rondom het kerkgebouvv, ja,
op den dorpel, liggen de stille dooden nevens- een, in
de broederlijkheid van het graf, elk met een houten
kruis aan zijn hoofd, en bedekt, niet met een weidschen
killigen zerk, maar met groene, bloeiende en geurige
,zoden, waarin de leeuwerik nestelt en zijne kleinen
kweekt, en welke de gulden zonne koestert en kust:
Gezellig en zacht rusten zij daar uit van al hunnen
noesten arbeid, bij de zee — die psalmen zingt als
een 'koor van monniken, — niet wijd van hunne
vroegere woonstede, to midden hunner akkers 'vaar het
zaad op wiegelt dat hunne hand eens zaaide. Hunne
paarden hunne eigene of die van hunne geburen
— die hen naar de groeve vervoerden, op de wit
gehuifde kar, snuiven en erkennen hen als het ware
nog, als ze langs daar heen gaan; hunne honigbijen,
aan wie hun afsterven, als aan vrienden verkondigd
weed, komen hun geurige voedsel vergaderen op hun
graf. 0, is dat flood zijn of leven ais men daar zoo
dicht bij de levenden ligt, als men nog in hun bestaan
,deel heeft, als het teeken op uwe terp dagelijks van
hen godsdienstig begroet wordt, als uwe gedachtenis
nimmer sterft, als hunne vriendschap, hunne liefde,
hunne solidariteit, hunne hulpvaardigheid voorbij het
graf been blijven bestaan en werkzaam blijven ?
Wij vinden onze bedevaardster van daarzooeven
terug, zittende op het lage, met do iderblaren begroeide
muurtje dat het kerkhof omringde, haar zweet latende
drogen en hare matte leden uitrustende. Haren droevigen
blik liet zij over den godsakker weiden en het scheen
bijkans alsof zi) het lot benijdde van dezen die daar
zoo vreedzaain lagen, het aardsche wee vergeten Zij
las werktuiglijk de namen die op de kruisen geschilderd
stonden : namen van jongen en ouden — alien van
denzelfden ouderdom nu namen van rijken en armen
— alien in de democratische gelijkheid van het naakte,
vermolmende rif, en met ieder denzelfden vromen wensch
boven het hoofd : hij ruste in vrede ; gedenkt de ziele ;
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bidt voor hem 1 Er was eene plaats waar de terpjes en
de kruisjes kleiner waren, en waar men de graven
opgesmukt had met eenvoudige versierselen van gesneden
papier. Aan een Bier kruisjes hin ts-. tusschen de blauwe
en roode kransen, een houten schaapje dat de bedevaartster scheen te herkennen. In een wip was zij over
het muurtje, het kerkhof in, had het speelding afgerukt,
herhaalde malen gekust, en drukte het, met een vloed
van tranen, aan hear hart.
Een paar vrouwen, die in de gebuurte der kerk
woonden, en die haar sinds lang hadden gade geslagen,
(men is op het platte land zeer nieuwsgierig) stonden
reeds nevens haar en bezagen haar, half verbitterd,
half bevreesd, alsof zij niet wisten indien zij met eene
beschonkene of eene gekkin te doen hadden.
« Ik herken dat schaapje zoowel 1 » snikte devreemdelinge, « ziet, een zijner oortjes was gebroken.
« Het was mijn Fransjes schaapje : het speelding va
o mijn arm verdronken wicht, hoe kwam het bier, zegt
het mij. lieve, goede vrouwen. Wellicht heeft eenig
0 kind het op het strand gevonden en het bier gebracht
o tot een geschenk voor zijn doode broértje ? 0, wijd
o van bier moet het niet zijn dat mijn Fransje omgeO komen is !
- « Dat schaapje is bier inderdaad aangespoeld_
o gevonden .. » antwoordde eene der boerinnen.
— « Hoelang is dat geleden ? Verscheidene maanden,
0 wellicht ? »
- « Dat was in Januari. Maar, ter zelfder tijd
(( als dat houten speelding, vond men nog iets antlers
op het strand. \Vees bedaard 1 het moet u verheugen
« dat uw kind eene gewijde rustplm-s niet ontzeid
« ge\veest is. »
« Ik loof en dank den Heer dat hij mij die
« weldaad deed ! 0, in waarheid, de gedachte dat mijn
« arm knaapje daar te dwalen lag, paar gril der hartelooze
O golven, in molder en opspoelsel, en te midden van
« het afschuwelijke ongedierte, maakte mij half gek ! Et
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a Hier, op die rustige plek, bij het afbeeldsel van den
a Trooster, ligt het goed, goed, goed. Minder goed dan
a in mijne armen nochtans... Maar er moet tegen God
a niet gemord worden. lk was gelaten, onderdanig aan
a het ergste. Maar toch het die akelige gedachte mij
a geen duur, en het was in de onwaarschijnlijke hoop,
a de overblijfsels van mijn kind terug te vinden, dat
0 ik nu op bedevaart was -naar Onze Lieve Vrouw van
, a Lombartzijde. Gezegend zij de Moeder, die den wensch
a van een moederhart aanhoorde zelfs vOOr dat hij geuit,
a vOOr dat hij gevormd was ! n
De twee vrouwen weenden nu schier zoo bitter
als de weduwe, en, toen zij verlangde te weten hoe
en waar het kind gevonden was geweest, verhaalden
zij haar al wat zij wisten en leidden haar naar den
Pastoor. De geestelijke vergezelde hen naar de woning
van Dries, waar nog een aandoenlijker tooneel plaats
greep bij de herkenning der kleederen van het omgelomen wicht.
De beroofde moeder, toen hare aandoening een
weinig gestild was, drong crop aan seffens hare bedevaart
voort te zetten. Des avonds toch keerde zij weder naar
het dorp en bleef er vernachten. Ja, des anderendaags
_kon zij zich van de grafplaats haars zoons niet afrukken,
noch den volgenden, noch vele andere dagen.
Het verhaal van haar wee was eene dier treurige,
alledaagsche geschiedenissen, waar de rampen op de
, eenvoudigste manier, het hart hopeloos verpletteren.
Bert, haar echtgenoot was een flunk meubelmaker, die
bijzonderlijk eiken snijwerk vervaardigde. Een Engelsch
vakman had hem met hoog loon en schitterende beloften
genoopt otn, te zamen met eenige kameraden, zijne
werkplaats te verlaten en zich aan, gene zijde des kanaals
te gaan vestigen. Lena en Bert waren nog maar eenige
maanden getrouwd en hadden elkaar zeer lief. In het
vreemde land had God hun echt met een kindje gezegend.
Dat was toen de tijd van voorspoed, van geluk
de werkman-kunstenaar werd door zijne meesters hoog
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,geschat, en het gemaakte werk ging voordeelig van de
hand. Maar, op eenen - morgen trof hem de ziekte :
bij lag eenen tijd lang fe bed en stied. Zijne jeugdige
vrouw wierd pijnlijk door dien slag getroffen, en kon
bet verblijf in de vreemde streek nu niet meer lijden.
Zij stak over naar Vlaanderen, haar kind tijdelijk
,,,overlatende aan de zorgen eener gezellin die zelve eenige
weken nadien, voor familiezaken moest overkomen, en
die het knaapje zou medebrengen.
De nacht van de overvaart van het wicht was
donker en stormig, ofschoon niet zoodanig dat men
bijzondere rampen duchten of verwachten moest. Werd
nu de « Zeebruid » aangevaren, spro4 zij lek, of wierd
,zij door de zee verbrijzeld? Niemand wist het ooit.
Maar zij kwam nooit meer uit. Van hare zestien manschappen, van hare dertig passagiers, werd nooit meer
het minste nieuws vernomen.
Men verwonderde zich aan wal, men wachtte eerst
met ongeduld, dan met angst, dan met wanhoop : men
.schreef over de ramp in de bladen : het was het algemeen gesprek der lieden op de straat, in de huizen,
overal waar de menschen vergaderen. Men offerde missen
en zong lijkdiensten in de kerken, te midden der luidruchtigste blijken van hopelooze smart, en dan, gelijk
het met alle menschelijke zaken gaat, stilde men, vergat
men, allengs de sombere gebeurtenis en niemand sprak
Jer meer van, tenzij dezen die door de ramp getroffen
waren geweest. Deze gewaagden er nog van, nu en
,dan, met tranen : te dikwijls voor de onverschilligen,
wien die smartelijke herinneringen spoedig vervelend en
iastig werden, die het ervocir hielden « dat men met
Beene dooden kan huishouden », en in hun gemoed de
treurenden met gezeur en gezanik verweten. Zoo gaat
de wereld, en elk heeft genoeg met TO wee.

+
Vrouw Lena hadde wel willen de handen kussen
Nan Dries, die haar kind zoo teeder opgenomen, 'naar
zijn huffs gedragen en zijn lijkje afgeleid had, en het
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eene eerbare begrafenis had bezorgd. Zij ging dagelijksnaar zijn huffs en deed hem telkens opnieuw het verhaal herbeginnen, hetgeen Dries de Zwijger verduldig en gedwee deed, niet zonder eene eenvoudige kieschheid,
spruitende uit zijnen eerbied voor hare droefheid. Ziiwist niet hoe hem hare dankbaarheid te betuigen. Zij
nam soms hare bezoeken te baat om eenig werk voor
hem te verrichten, zijne hut wat te reinigen en in orde
te brengen. Zij naam zijn knaapje merle naar haar
logies, als hij naar den arbeid ging. Zij ging met het
jongentje knielen bij het graf van haar kind of ging
zitten op de hooge Killen van het _duin, op de plaats
waar Dries de zandheuveis doorgeloopen was, dien nacht
dat de schol zoo goed beet, en de -zee hare dooden teruggaf.
Het kind leerde zij bidden en gaf het onderricht
in hetgeen zij zelve vroeger op school aan lezen, cijferen
en schrijven opgedaan had. Het noemde haar « moeder"
Lena )) en, eens dat Dries dit hoorde, weende Dries.
De weduwe ging niet weer terug naar de stall.
Heur hart was bier, bij het graf van Karen zoon ; heur hart was bij het kriaapje van Dries, dat de Hemel
haar scheen aangeduid te hebben , om de broeder te
wezen van Fransje. Heur hart was bij Dries, Driesden Zwijger, maar die zoo goed was, die haar wichtje
zulken eerbied betoond had, die, evenals zij, door het
noodlot getroffen was geweest, en zooveel erin leed. Ziiaanvaardde de derde gade van den werkman te worden
en verschrok niet bij de gedachte dat zij dit misschien
maar eenige weken zijn zou, totdat de zoogenaamdekwade hand van Dries weer haar uitwerksel hebben,
zou. En eigenlijk had zij er ook Beene reden toe, want
zij leven nog allebei en zijn oud en strain geworden,
maar toch gelukkig bij elkaar. Het knaapje Dries is
een man' van veertig, maar het doode Franje is nog
immer een kind, en des nachts ziet zijne moeder het
weder, met zijn schaapje in de hand, en zijn kinderachtig getater, en Lena gevoelt dat hour hart ook nog
hetzelfde hart is van vroeger, waarmede zij eerst haa
heeft liefgehad.
ADRIAAN.
Oostende, 1894.

EIREEZEZEME
SCHEIDING VAN KERK EN STAAT.

volgende stellingen van den Syllabus dienen
als leidsdraad bij de behandeling van dit gewichtig onderwerp.
XXXIX De Staat, oorsprong en bron van alle rechten bezit een recht door gees perken begrensd.
XL. De leer der Kerk strijdt met het welzijn en
de belangen der menschelijke maatschappij.
LV. De Kerk moet van den Staat, de Staat van
de Ketk gescheiden worden.
LVI. De zedeliike wetten hebben geene goddelijke
sanctie noodig, en het is volstrekt onnoodig dat de
menschelijke , wetten met het natuurrecht overeenkomen
of van God hunne verbindende kracht verkrijgen
LVI I. De Wetenschap der wijsgeerige en zedelijke
zaken vvie merle de burgelijke wetten kunnen en moeten
aan het goddelijk en kerkelijk gezag onttrokken worden.
LXXVII. In onzen tijd is het niet meer nuttig de
katholieke Kerk als eenige Staatskerk te beschouwen
met uitsluiting van alle andere eerediensten.
LXXVI II. Daarom zorgt met recht de wet in sommige Katholieke landen dat de vreemden welke daarheen
komen de uitoefening genieten van hun bijzonderen eeredienst.
LXXIX. Het is valsch dat de burgerlijke vrijheid van
alle eerediensten en de machtiging aan iedereen verleend zijne gedachten en meenigingen openlijk te verkondigen, het yolk gemakkelijk naar geest en hart bederven
en, de pest der onverschilligheid voortplanten.
E
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Wie met oplettendheid dezre reeks van stellingen
onderzoekt, ontdekt weldra hun gemeenzame bran, het
beginsel dat den mensch het onvervreembaar recht toekent de openbaring, en zelfs de natuurwet aan te nemen
of te vet werpen.
Immers de scheiding van Kerk en Staat (LV) is de
praktisch: toepassing van het beginsel in de XXXI Xste
en XLste stelling neergelegd dat de Staat geen God
erkent. Zij vordert voor den Staat wat de LVII ste gelling vordert voor de wetten en het natuurrecht, de
volledige onafhankelijkheid van elke geopenbaarde leer.
De LVste stelling legt den christelijken Staat den
onvoorwaardelijken plicht op het geloof te verzaken, zij
steunt derhalve met de LVII ste op de leer der materialisten, die de zede- en rechtsleer van den godsdienst
willen scheiden (LVIste).
Wij besluiten uit deze vergelijking dat de LV ste en
LVII ste innig samenhangen met de XXXIX" e en XLste
en logisch uitloopen op de stellingen ander de nummers LXXVII-LXXIX opgeteekend.
Om de juistheid van onze redeneering te bewijzen
beschouwen wij de gevolgen van het katholiek beginsel, in deze stellingen miskend en verworpen.
Indien de bovennatuurlijke orde niet alleen den
mensch in het bijzonder, maar ook de maatschappij
verplicht, zooals de Kerk leert, dan is het onmogelijk
den Staat een onbegrensd gezag toe te kennen ; dan is
het tweedens onmogelijk de verbindende kracht te begrijpen van de burgerlijke wet onafhankelijk van alle goddelijk gezag ; dan schendt derdens de scheiding van
Kerk en Staat Gods rechten en de rechten der burgers. In de veronderstelling dat de maatschappij niet
minder dan hare leden deel maakt van de bovennatuurlijke orde, treedt de Staat welke zich van de Kerk
scheidt buiten de door God gestelde orde en verliest
zijn recht van bestaan, omdat hij ophoudt den burgers
als hulpmiddel te dienen tot hun laatste doeleinde.
Heeft Jesus Christus eene volmaakte godsdienstige
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maatschappij gesticht om het menschdom tot zijne bovennatuurlijke bestemming te voeren, kan de Staat het
bestaan, de rechten en wetten dezer instelling niet over
het hoofd zien. Want op hem rust de plicht haar te
eerbiedigen, hare werkzaamheid te steunen, zijne wetten
met de hare in overeenstemming te brengen, wijl de
stoffelijke aan de geestelijke belangen ondergeschikt zijn.
In alle tijden derhalve is het nuttig de Katholieke Kerk
tot Staatskerk te verheffen met uitsluiting van alle
valsche eerediensten. Immers de godsdienstvrijheid wordt
tie onvermijdelijke bron van zedebederf en maatschappelijke kwalen. Met den woord: het katholiek beginsel
leidt tot gevolgtrekkingen rechtstreeks in strijd met de
veroordeelde stellingen.
In zijne Encycliek Quanta cura legt Pius IX den
vinger op de vvonde en wijst den oorsprong aan, wanneer hij betreurt dat in onze dagen zoo velen gevonden
worden die 11,J niet minder goddelooze dan ongerijmde
beginsel van bet zoogenoemde Naturalisme op de maatschappij toepassen. Deze woorden kenmerken de gewraakte scheiding en hare verbocgen strekking. Niet om de
natuurlijke grenzen van beide machten te bepalen wordt
zij ingevoerd, maar om de Kerk aan de Staatsmacht
te onderwerpen, Gods rechten te bestrijden en zoo
mogelijk de Kerk te vernietigen Dit doel volgt uit het
beginsel dat tot steunpunt dient en met de bovennatuurlijke orde de Kerk en hare onafhankelijkheid loochent.
Om ons een denkbeeld te vormen van de scheiding
der twee machten moeten wij hunne normale ,verhouding niet uit het oog verliezen Zoolang zij in vrede
en eendracht samenwerken, belijden niet alleen de burgers, maar ook de met gezag bekleede personen den
waren godsdienst. De christelijke wet door de Kerk
verklaard regelt alle privaat- en openbare aangelegenheden der Katholieke natie. Heerlijk waren de vruchten van deze verbinding I De maatschappelijke invloed
der Kerk werkte wonderen ; hij gaf eene hoogere wijding
aan het burgerlijk gezag, vermeerderde den eerbied schul-
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dig aan de Overheid en versterkte de bereidwillige
gehoorzaamheid der burgers. Is het to verwonderen
dat de maatschappij in rust en vrede op den weg der
beschaving met rassche schreden vooruitging? Trouwens onder de leiding der Kerk kwam de burgerHike wetgeving haar ideaal nabij; zij waakte tegen
alle misbruiken, zorgde voor een geregeld bestuur
verdeelde op rechtvaardige wijze de belastingen, en liet
aan de werkkrachten van iederen burger vrije speelruimte.
Het onderwijs kweekte onder haar toezicht ware kennis
en beschaving; de door haar gestichte scholen verschaften
aan alle standee een geschikt voedsel voor geest en hart ;
de bloeiende hoogescholen werkten krachtig aan den vooruitgang der wetenschap op alle gebied en verspreidden
als zoo vele fakkels het heilzame licht der waarheid en
der zedelijke ontwikkeling. De Kerk schiep en bevestigde
de eenheid der volkeren door haren heiligen, openbaren,
algemeenen eerdienst, die de vruchtbare bron van burgerlijke tweedracht en oneenigheid, het verschil van godsdienst
uitsluit.
Haar invloed drukte op al de handelingen van het
huiselijk, burgerlijk en openbare leven een' bovennatuurlijken stempel. Het huwelijk heiligde de familebanden,
de eed strekte tot waarborg van onpartijdigheid bij de
rechters, van waarheidsliefde bij de getuigen, het geloof
verzekerde de deugdelijkheid van het onderwijs, de priester
versterkte door zijne lessen de grondslagen der maatschappelijke orde. Gelijk de Kerk het geboren kind in hare
armen zegende, vergezelde zij met hare gebeden het lijk
van den afgeleefden grijsaard op het Kerkhof. Inderdaad,
zegt de Encyclick, in de inrichting van den Staat, door
otis bedoeld, zijn de goddelijke en menschelijke dingen
naar behoorlijke orde verdeeld ; de rechten der burgers
zijn verzekerd, beveiligd als zij zijn door de bescherming
van goddelijke, natuur- en menschelijke wetten ; van ieders
verplichtingen is de omschrijving wijselijk gegeven en de
onderhouding naar behooren gewaarborgd. De individuen
weten, dat zij in zulk een staat bij hun onzeker en
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moeielijk streven nalr de Stad hierboven, menschen
bezitten, die zij veilig kunnen volgen, aanvoerders op
den weg en helpers om dien of te leggen : en zij begrijpen
insgelijks, dat anderen hun gegeven zijn om hunne veiligheid te verzekeren en hun aardsch bezit, hun stoffelijk
welzijn, in den woord alles wat voor dit levers van belang
is, te vergchaffen of te bewaren.
Het huisgezin ontvangt de noodige vastheid door
de heiligheid van 66nen en onverbreekbaren echt ; de
rechten en plichten der echtgenoten onderling worden
volgens eene wijze rechtvaardigheid en billijkheid geregeld;
de noodwendige eerbied voor de vrouw blijft bewaard;
het gezag van den man wordt naar het toonbeeld van
Gods gezag geordend; de vaderlijke macht wordt met
inachtneming der waardigheid van vrouw en kinderen
‘gehandhaafd, eindelijk voor de bescherming, het welzijn,
de opvoeding der kinderen wordt uitmuntend zorg
gedragen.
Op staatkundig gebied beoogen de wetten het algemeen welzijn en worden niet naar den wil en het bedriegelijk oordeel der menigte, maar naar waarheid en billijkheid
gericht ,, het gezag der vorsten omkleedt zich met een
heiligheid, die meer dan menschelijk is ; dat gezag wordt
in toom gehouden, zoodat het niet afwijkt van de geregtigheid of in het bevel de maat te buiten gaat; de
gehoorzaamheid der burgers is eervol en waardig, omdat
zij geen slaafsche onderwerping is van den mensch aan
den mensch, maar een luisteren naar den wil van God,
die door de menschen zijn gezag uitoefent. In de kennis
en overtuiging van dit alles zal men inzien, dat eerbied
voor de majesteit der overheden, standvastige en trouwe
onderwerping aan het openbaar gezag, onthouding van
alien opstand, onschendbaar naleven van de staatswetten
zooveel verplichtingen zijn, die van rechtswege bestaan. »
De scheiding kan zich in den Staat even als bij het
individn in Brie vormen openbaren en ontwikkelen : de
scheuring, de ketterij, de volslagen afval van het geloof.
De eerste , stap op dit hellend vlak bestaat in het
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verlaten der kerkelijke gemeenschap, hetzij door ongehoorzaamheid aan de Overheid, of door het weigeren met de
geloovigen in gemeenschap te lever, Ziedaar de scheuring
of afscheiding op kerkelijk gebied, die wij met het oproer
tegen het burgerlijk gezag vergelijken kunnen.
De tweede stap leidt tot ketterij of hardnekkige
ontkenning van eene geopenbaarde waarheid, als zoodanig
door de Kerk voorgesteld. Deze staat gelijk met eene
omkeering der maatschappelijke orde ten gevolge der
verspreiding der revolutieleer.
De derde en de laatste stap brengt den katholiek
tot volslagen afval van het geloof of op maatschappelijk
gebied tot het staatkundig radikalisme.
Tot dusverre hebben wij een' enkel geloovige
beschouwd die aan het kerkelijk gezag de gehoorzaamheid
opzegt, stellen wij in zijne plaats het hoogste burgerlijk
gezag, dan verkrijgen wij een denkbeeld van de scheiding
in min of meer volstrekten zin. De scheuring van Photius
in de grieksche kerk geeft een voorheeld van eene nog
onvolkomen scheiding ; deze strekte zich verder uit onder
Elisabeth in Engeland ; de Jacobijnen in Frankrijk voerden ze tot haar toppunt.
De leer vOOr een halve eeuw door den beruchten
Lamennais en zijne aanhangers verdedigd, leidt tot
dezelfde gevolgen. Hij waande op de Kerk de beginselen
van Rousseau te kunnen toepassen. Volgens de leer van
het « Contrat social » betrachtte hij den Staat als eene
zuiver menschelijke inrichting in het leven geroepen, door
het toedoen van eene zegevierende partij. De Kerk integendeel beschikt volgens zijne zienswijze over een hooger
gezag, bestemd om het menschdom te hervormen en
zedelijk te volmaken. Wanneer het wereldlijk gezag
weigert de bevelen van de Kerk uit te voeren, moet
deze kwaad met kwaad vergelden, zich van de vorsten
scheiden en hen met de hulp van het yolk afzetten.
Reeds in het werk « Des progres de la revolution et
de la guerre contre l'Eglise » (1829) strooide hij de
zaden van dit revolutionaire absolutisme ; want hij houdt
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staande dat het Staatsbestuur door Gods wet te schenden
alle gezag verliest. In dit geval hebben de onderdanen
het recht de schuldige Overheid door eene nieuvNe te
vervangen Vie denkt niet bij deze bewering aan de
leer van H us dat de Staatshoofden door de zonde van
alle recht op gehoorzaamheid beroofd worden?
Overeenkomstig met zijn beginsel gaf Lamennais
aan de Kerk den raad neutraal te blijven in den toen
heerschenden strijd tusschen den Koning en de hberalen
van de Restauratie, omdat, naar zijne meening, gees enkele
partij eenig recht had. Hij plaatst klaarblijkelijk bet
rechtmatig gezag op denzelfden voet met eene swatkundige partij en huldigt het revolutiebeginsel.
De Kerk veroordeelde deze dwaling met te wijzen
op de leer van het Evangelie : alle macht komt , van
God; wie aan het gezag weerstaat verzet zich tegen God.
De hoogmoedige priester versmaadde de -waarschuwing
hem door den Paus gegeven, stond tegen het kerkelijk
gezag op, dat hij van dien tijd of als het werk des
duivels en den steun der dwingelandij verwierp en
veroordeelde. Zijne leer in het « Avenir » nedergelegd
strekkende om door de vernietiging van de geestelijke en
wereldlijke macht de wereld te hervormen komt hierop
neer : Den Katholieken is het verboden revolutie te maken
(tenzij het gezag den godsdienst aanrande) maar het is
hun geoorloofd Naar te ondersteunen om deel te hebben
aan de overwinning. De revolutie als middel om de oppermacht aan de Kerk te verzekeren verdient de warme
belangstelling der Katholieken.
In de « Paroles d'un Croyant » 1833 1 en volgende
schriften verdedigt de . verdwaalde woelgeest het uiterst
radikalisme. Hij huldigt volslagen scheiding van Kerk
en Staat met al hare gevolgen : onbegrensde gewetensgodsdienst- en persvrijheid. Gregorius XVI veroordeelde
deze vrijheden als zoo vele verpeste vruchten van denzelfden boom : de godsdienstige onverschilligheid.
Deze historische uitweiding laten wij voorafgaan
om licht te werpen op den duisteren zin van den spreuk :
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« de vrije Kerk in den vrijen Staat n, die thans gebezigd
wordt om de scheiding der twee machten uit te drukken.
Volgens de moderne Staatsleer bestaat de vrijheid
in het gehoorzamen aan zijn' eigen wil. De mensch moet
zich aan de wet onderwerpen ; maar de wet, uitvloeisel
van den volkswil, verplicht slechts krachtens dezen wil.
Bijgevolg aan de wet gehoor geven is zijn eigen wil
doen, want het recht is jets uitsluitend menschelijks,
het gezag spreekt niet in naam Gods, de overheid is niets
dan een gevolmachtigde des yolks. Door aan de Kerk de
vrijheid in den Staat aan te bieden zoekt het liberalisme
haar met de revolutie in verbinding en overeenstemming
te brengen. Immers, men vordert dat de Kerk den Staat
behandele als een zuiver menschelijk feit in het leven
geroepen door den volkswil, van God en zijne wet
teenemaal onafhankelijk; omgekeerd eigent zich den Staat
hetzelfde recht toe jegens de Kerk ; hij zal haar beschouwen
als eene natuurlijke godsdienstige vereeniging, verstoken
van alle goddelijk gezag, als een vrijwillig genootschap
dat zijnen leven volkomen vrijheid verleent in hunne
godsdienstige overtuiging.
Het is meer dan duidelijk dat deze wijze om de
Kerk met den Staat te verzoenen gelijk staat met de
vernietiging der Kerk. Terwijl men voorgeeft de vrijheid ,der Kerk te waarborgen, dwingt men haar van
hare beginselen en rechten of te zien, en zich aan het
juk der revolutie te onderwerpen.
Eigenmachtig bepaalt de Staat de bevoegdheid van
het kerkelijk gezag en wijzigt haar naar willekeur. Met
andere woorden de beroemde machtspreuk — vrije Kerk
in den vrijen Staat — berooft de Kerk van hare onafhankelijkheid en kan slechts onnadenkenden verschalken.
Men leze de geschiedenis der laatste jaren om in te
zien wat er van de vrijheid der Kerk overblijft, wanneer zij aan het goeddunken der liberale staatsmannen
wordt overgelaten. Onder voorwendsel van de vrijheid
in den Staat te handhaven, wordt de Kerk in boeien
geslagen en haar alle vrije beweging ontzegd.
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Evenals de Kerk de volkomen scheiding moet vetoordeelen, kan geen katholieke vorst of koning haar
-vorderen.

(Vervolgt.)
Leuven.

Dr. A.

DUPONT.

AtttAAtAt
VOOROORDEELEN.

men « Van Koetsveld's papieren nalatenschap » door A. J. Oostdam- leest, dan maakt zich
een gevoel van droefheid van ons meester.
Dr Koetsveld is een beminnelijke figuur, en toch moest
« die stem nit het graf >> een wanklank bevatten voor de
katholieke landgenooten. Zie, dat doet pijn, Kon dan een
man als Dr Koetsveld, die getuige kon zijn van de werkzaamheid der katholieke Kerk en harer priesters, zich nietverheffen boven het vooroordeel ?
Wel moet het diepe wortels geschoten hebben, dat leelijke
ding, dat men vooroordeel noemt !
Lees de meeste onzer protestantsche schrijvers en ge
vindt er zeker... ik zou bijna zeggen, then haat tegen Rome
en de katholieke Kerk.
Daar zijn uitzonderingen, en oogenblikkclijk rijst hij voor
onzen geest, de edele grijsaard, de schrijver der « Camera
Obscura », die populair is geworden, ook zonder zijne
katholieke landgenooten te grieven. Doch ze zijn zeldzaam
die onpartijdige schrijvers.
Jonathas wist zich in zijne « Waarheid en droomen »,
er Diet geheel voor te wachten, en de schoonste romansvan Mevr. Bosboom-Toussaint verliezen daardoor voor katholieken al hunne aantrekkelijkheid.
Neem nu eens de romans van Van Lennep.
Die geestige schrijver, die aangename causeur, die fijne
opmerker, de man, die zoo echt waar kan zijn en schilderen
naar het leven, schrijft dwaasheden en dommigheden, als
hij katholieke priesters en vooral kloosterlingen ten tooneele
voert. Dwaasheden en dommigheden, de woorden klinken
hard, en toch weet ik er geene betere voor te vinden.
ANNEER
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Bij het schilderen van een priester of kloosterling wordt
hij zoo onwaarschijnlijk, zoo grof, dat zelfs ieder weldenkend
Protestant moet glimlachen bij het opdienen van lien onzin.
De Abt van St-Odulf in « de Roos van Dekema » is
een onnoozele stumper, die alleen denkt aan goed eten,
drinken en zijne gemakzucht. Deze origineele figuur, die om
zijne orakel-spreuken u voortdurend doet glimlachen, zal
nochtans weinig kwaad doen, want altijd is in zijne nabijheid
vader Syard, een flunk geteekend- kloosterling, met een echt
Friesch gemoed, een gezond verstand, een vasten wil en
een manlijk hart, in een woord een echte Friesche monnik;
man van versterving en gebed, maar ook man van de daad,
een juweeltje voor een klooster, en vooral een juweeltje
voor den Abt. Weet vader Abt niet goed wat te antwoorden,
dan kucht hij maar eens en vader Syard zegt zijne meening
in kiare woorden. Dan kan men den Abt geen ongelijk
geven, als hij antwoordt : « optime carrissime frater, gij
begrijpt mij volkomen, ziedaar juist, hetgeen ik zeggen wilde >>.
Al de andere figuren der monniken in « de Roos van
Dekema » zijn eenvoudig woeste, ongemanierde boerenkinkels. De tafereelen uit het kloosterleven worden verhaald
met bijtenden spot en ik begrijp, dat menig protestant na
de lezing van het boek wrevelig uitroept : « 't is me daar
toch een boeltje in die kloosters ! »
Doch diep, diep beneden « de Roos van Dekema :0
staat in dit opzicht « de Pleegzoon ».
In dit werk verschijnt de Jezulet; de Jezulet volgens de
inbeelding eener onwetende en papenhatende menigte.
Op een der eerste bladzijden wordt hij geteekend als
« een man in de kracht zijns levens, die zich onderscheidde
door eene rijzige en kloeke gestalte; slechts een krul gitzwart
haar vertoonde zich van onder den grauwen hoed : even
zwart waren zijn oogen en baard : het mager gelaat teekende
onrust, vermoeienis of onthouding, zoo niet alle Brie te
gelijk. Hij zou onder de schoone mannen kunnen geteld
zijn geweest, loch zijn terugstootende blik, zijn wijd uitstaande
neusgaten en opgetrokken onderlip, ontnamen aan het gelaat
alle aanspraak op het behaaglijke, en lieten bij den beschouwer een onaangenamen indruk achter ».
Hij maakte dan ook den indruk van een struikroover.
Jammer dat Van Lennep hem nog geen paardenpoot heeft
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gegeven, 't was nog meer een jezuiet geweest, volgens echt
protestantsche opvatting.
Deze jezdiet draagt natuurlijk dolk en pistool, zet aan
tot moord en doodslag, wordt verteerd door haat en wraakzucht; 't is een man, zonder gevoel, zonder medelijden,
zelfs voor vrouwen en kinderen; iemand die de heiligste
eeden schendt; een giftmenger, die door zijn eigen zoon
gedood, sterft met een afschuwelij ken lach, en al die misdaden
bedrijft met een bijbeltekst op de lippen. Ziedaar de jezdiet
van Van Lennep ! Een echt monster !
Ontwikkelde protestanten glimlachen om zulke monsterachtige voorstellingen, katholieken werpen het boek met
verontwaardiging weg, en beklagen den schrijver, die zijn
talent aldus wilde misbruiken. Het boek zal dus zoo heel
veel kwaad niet doen, tenzij bij heele, heele groote stumpers.
Doch is het nu edel van een man als Van Lennep op deze
wijze te schrijven ? Is het edel aldus eene instelling door slijk
en modeler te halen, tegen beter weten in ? Tegen beter
weten in. Van Lennep had te veel verstand om niet beter
te weten, loch de wereld wil het nu eenmaal zoo, hij
meende ook een offertje te moeten brengen aan de vooroordeelen van zijnen tijd, en dan bekreunde Van Lennep zich
heel weinig om historische waarheid.
Zelfs Dr J. ten Brink moest dit van den schrijver
getuigen.
« Eene zwakheid van Van Lennep's kunst ligt in zekere
ongegeneerdheid ten opzichte van historische gegevens ......
Van Lennep wil het den lezer naar den zin waken, wil
behagen ; hij bekreunt zich meer o:n hetgeen met zijne
personen geschiedt, dan wat in hun hart en hoofd omgaat.
Hij wil een boeiend verteller zijn, die, zonder de geschiedenis
opzettelijk in het aangezicht te slaan, zijn lezer steeds in
spanning hoildt. »
Daarom heeft hij dan ook waarschijnlijk van Eugenio
een jezulet gemaakt.
Of dit nu edel is, ziedaar eene andere vraag. Hij had
het moeten later, ook uit eerbied voor pater Roothaan,
weleer Generaal der zoo beroemde Societeit, een oud-leerling
en ook een vriend zijns vaders. Heeft de schrijver de brieven
van p. Roothaan, brieven vol uitdrukkingen der warmste
erkentelijkheid, zelve niet rnedegedeeld ?
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Vader Van Lennep schreef in 1804 aan de Jezuieten van
Rusland « Het was mij bekend, hoe uitstekend en onvergetelijk de verdiensten Uwer Societeit in alle vakken van
kunst en wetenschap zijn ; ik wist tevens, dat het de luister
van uwe opvoeding en onderricht uitmaakt, om zelfs de
grootste lasteraars van uwen naam tot uwe lofredenaars te
me ken : zoo ook vernamen wij onophoudelijk, dat gij lieden
dien ouden roem steeds weet te handhaven, ongeschonden te
bewaren, en telkens met nieuwe verdiensten te vergrooten.
En zoo Van Lennep inderdaad hadde getwijfeld aan
hunne moraal, zoo hij inderdaad de leer der Jezuleten meende
te schrijven, toen hij Eugenio de volgende woorden deed
spreken : « elk heeft het recht. wegens geleden hoon zijn
beleediger om te brengen en het is ons geestelijken geoorloofd, niet alleen tot lijfsbehoud, maar ook tot bevordering
van het nut der gemeente, hem te doers sneven, die daaraan
eenig nadeel kon teweegbrengen, hij hadde slechts de
lofrede moeten lezen : die Voltaire in 1796 ter eere der
Jezifieten schreef : J'ose le dire », aldus sluit doze ongeloovige
bij uitnemendheid zijne rede, « it n'y a rien de plus contradictoire, de plus inique, de plus honteux pour Phumanite, que
d'accuser de morale relachee des hommes, qui menent en
Europe la vie la plus lure, et qui vont chercher la mort
au bout de 1'Asie ou de l'Amerique ».
Dit alles wist ook . Van Lennep wel, loch nog eens,
hij meende ook een offertje te moeten brengen aan de
vooroordeelen van zijnen tijd. » Ik schreef voor een gemengd
publiek, ook voor die onedele gemeente, die 't ergste liefst
gelooft, » aldus verklaarde hij aan den Jezulet p. Allard, in
een brief waarin hij met veel eerbied van de Societeit van Jezus
spreekt.
Voor den kloeken vereerder van Vondel doet ons dit
dubbel leed. De groote Vondel schaamde zich ook al niet
een vriend van de Jezdieten te zijn.
Over de verdere romans willen wij niet spreken, 't is in
alle vrij wel hetzelfde.
't Doet pijn als men Nederlandsche letterkundigen zich
aldus ziet verlagen.
Gelukkig heeft men in den laatsten tijd ook andere
stemmen gehoord, stemmen vol waardeering ook van protestansche zijde, voor datgene wat ons katholieken dierbaar is.
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VOOROORDEELEN.

Hier is het een 9.;eleerde, die in heerlijke tale de
grootheid van Leo XIII verkondigt, ginds een professor,
die van Lourdes een geheel ander tafereel ophangt dan
Zola deed, daar wordt hulde gebracht aan de werkkring der
katholieke priesters op sociaal gebied, o, dat alles doet ons
goed, dubbel goed, omdat wij er zoo weinig aan gewoon
waren.
Dan wenschen wij uit het diepste des harten, dat ze
alle Mogen verdwijnen de vooroordeelen, die altijd de
aanleiding waren van twist en tweedracht, die de helderste
verstanden verduisteren en de edelste denkers onrechtvaardig
maakten; dan smeeken wij, dat alien de katholieke Kerk
weder leeren kennen, als de Weldoenster der volkeren, met
hare eeuwige jeugd en hare onvergankelijke schoonheid.
Hal.

P. FR. BERNARDINUS METS.
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kennen J. Winkler Prins niet. Even als vele
Vlamingen, zijn wij weinig, veel te weinig met de
kunst en kunde onzer Noord-Nederlandsche stambroeders bekend.
Wij zagen zijn portret in de Vlaamsche School.
Wij weten dat het een dichter is die de moedertaal
'bemint, die ze van jongs of rondom zich hoorde weerklinken, die de behoefte gevoeld heeft zich in die taal meer en
-meer te volmaken, die taal te leeren kennen door en door;
zoodanig dat de geringste klankwisseling, toon-modulatie,
beteekenis-wijziging. waar of in welken zin nooit ontsnapt
,aan zijn oor.
Dat vergt hij van elken dichter; dat zal hij ook in zichzelven verwezenlijkt hebben door de studie der frankische,
saksische en friesche tongvallen waaruit onze moedertaal
gewassen is, door de lezing der middelnederlandsche letterkunde en onzer beste critici.
Wij weten nog dat hij bij Priem te Amersfoort Son,netten, Zonder sonnetten en Li efde's Erinnering uitgaf.
IJ

Men zegt dat de Nederlandsche 'thchters schilders zijn.
En wat doen de Nederlandsche schilders?
Zij tooveren op hunne doeken de poezie van ons eenvoudig landelijk leven; zij vertolken de spelingen van zon
en licht over onze eigene landschappen en onbedorvene
hoekjes natuur; zij vernemen, ja zij betrappen op heeter
daad al het eigenaardige en schilderachtige van het doen
onzer buitenmenschen...
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Die een oog heeft voor al die kleine en fijne tinten van
onze streek, zal die poezie op hunne doeken bewondererr
en een echte Nederlandsche dichter zal ook het epos van
ons eigen leven in zijne verzen aanheffen en de schakeeringen
van onze natuur in zijne gedichten vertolken.

#
En zoo dichtte J. Winkler Prins van eenvoudige kinders
van acme menschen die in 't bonte najaar bladeren harken
of zooals men in den ouden Westvlaamschen tongval pleegt
te zeggen loovers scharten en 't schilderen van hunne gevarenissen, 't verraden van hunne gemoedelijke doening, het
kleuren van dat klein, echt Nederlandsche tafereeltje gaven
wij niet voor al de pracht en den rijkdom, voor den bornbast van 't roemrijkst heldendicht
Bij 't eenzaam boschpad tusschen 't grijze hout,
In koelen mist van den November-morgen,
Ztjn kinderen bezig bladeren, bruin en geel,
Bijeen te staaplen tot een grooten hoop.
Het oudste, een meisje, slaat met wissen slag
De oude hark ver voor zich uit, trekt die
Dan naar zich toe en harkt de blaadren scam.
Het duurt niet lang of door den grijzen mist,
Waar 't glibbrig groene boschpad in verdwijnt,
Komt aangepiept een krooikar met een vrouw.
En 't blonde meisje dat, van 't harken warm,
't Geel zomerhoedje vasthaakt aan een tak,
't Blauw 'wollen doeki-.: I osdoet van den hals,
Treedt uit het hout naar voren op het pad
En roept de broertjes weekend naderbij.
Vier rekken dan den groven grijzen zak
Zoo ver zij kunnen open aan den boord,
Waarin dan 't zusje, bukkend, armen vol
Stopt van het bruine saamgeharkte blad.
Dan kruipt het kleinste broerken in den zak,
Trapt rond op 't blad en stampt het met den voet,
Wijl de oudste kaim, als een volwassen man,
Naast 't kleine smeugeltje uit den vestzak touw
Te , voorschijn trekt en peutert door den rand
En dichtsnoert rond den boordevollen zak.
Nu 't klaar is komt te voorschijn uit den mist
Een groote vrouw, die heel tevreden lacht
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En van een kruikar, die al krooiend piept,
Een teenen mand tilt, wel een meter hoog.
Dan sleepen alien onder blij gejuich
De voile zakken naar de kruikar toe
En staaplen die behoedzaam naast elkaar.
Eery touw gesjord ter wederzij van 't rad
D wars langs de zakken drukt ze krachtig vast.
Nu schuift de vrouw langs Breeden schouder 't zeel
En tilt als proef de waggelende vracht.
Stil lachend zegt ze
't Beukenbiad is zwaar. »
0 Maar zwaarder 't eiken ! » zegt de grove stem
Van 't kleinste broertje, die met krommen rug
Ligt weggescholen in de diepe mand.
En moeder vraagt : Wie zegt dat daar ? x. Maar geen
Der andren zag hoe plaaggeest met een wip
Zich 't bruine blad trok over 't blonde hoofd.
En alien roepen zoekend : broerke, broer : »
En spieden rond langs pad en boom. Maar ach!
De dikke mist belet het duidlijk zien.
Tot 't oudste meisje zuchtend weer de hark
Met nieuwen ijver trekt door 't ritslend blad
En moeder droef de piepend voile kar
Langs 't glibbrig groene boschpad krooit naar huis.
Dan roept weer 't zusje, de andren om zich heen
En geeft bevel met armen vol het blad
Te werpen in de hooge teenen mand.
En als de plaaggeest 't blad op 't blonde hoofd
Voelt nederritslen, rijst hij eensklaps op
En steekt de tong uit tegen de andren, die
Verbluft hem aanzien, maar met zalig lachen.

Gij zijt er bij op - lien stillen, koelen en mistigen novembermorgen en ge kunt alles gadeslaan met het opmerkzaam
oog van den dichter.... maar de kunst is dit tooneel op
het doek te malen, dit stukje leven in zijne eenvoudigheid.
in zijne onbedorvenheid, in zijne voelbaarheid in schoone
Nederlandsche verzen over te zetten.

De bleeke zon trekt den killen mist langs vochtig
hout omhoog en kleurt tot goud het rossig gele blad. De
kinderen tijgen van 't boschpad naar de laan, bespieden de
wandelaars die voorbijtrekken met rechtstaande kraag en
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rooden neus en terwijI de twee oudste broerkes op wacht
staan, gaat het meisje aan 't harken op den steenweg en
vult met de hulp der kleinen de teenen mand....
Weer wordt er een lief genretafereeltje voor onze oogen
geschoven
Ma it dan op eenmaal klinkt een schel gefluit...
En beide wachten snellen vliegensvlug
De breede laan uit in het dichte hout.
En 't zusje tilt de beide broertjes dan
De teenen mand uit, trekt ze beide voort
Het donker hout in naar het boschpad toe,
Waar ze alle drie verdwijnen. — In een sloot
Die droog is en vol brat-en schuilen zij
En houden 't oog gevestigd op hun mand.
De beide broers, door 't zusje op wacht gezet,
Zijn aangekropen, -bukken diep het hoofd,
Slechts even zichtbaar tusschen struikjes hei,
Waardoor ze loeren naar de teenen mand.,.
Geen hunner spreekt. — Ze zien een langen man
In hooge laarzen en in groenen broek,
Tn kort grijs buffs en g rijzen hoed met veer,
Stand houden bij hun mand en links en rechts
Heen spieden naafi den eigenaar — maar vergeefs!
Dan tilt hij aan de mand ; maar deze is zwaar,
En met gemompel gaat hij dan zijns weegs,
Maar telkens ziet hij om en links en rechts.
En als hij eindlijk aan het eind der laan
Wegschemert in het grauw en grijs verschiet
Stapt vlug het meisje weer de sloot uit, en
Met 't oudste broertje sleept zij dan de mand
De droge sloot in, sleept zoo ver zij kan,
En in een oogwenk is de hooge mand
Op 't diepste plekje van de droge sloot
Door 't zestal kinderen onder 't dorre blad
Goed weggestopt — zoo goed dat moeder zelfs,
Toen zij wat later met de kruikar kwam,
Veel moeite had om onder 't dorre blad
Haar kostbre mand to vinden, boordevol!

Dan wordt de kar met bladeren door moeder en kinderen gevoerd naar 't witte huisje met zijn steil rietdak,
zwart van grOenachtig mos, met zijn hekje in 't doornen
haagje dat bladerloos van wit spinrag to blinkers staat.
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Wij denken dikwijls als wij door de velden wandelen,
in de hutten onzer rechtschapene en eenvoudige Vlamingen
binnen treden : jammer is 't dat de dichters en de kunstenaars in 't gewoel der steden leven, de echtheid en de reinheid van 't buitenleven, menigvuldige kenschetsende bijzonderheden niet kunnen waarnemen en genieten en in hunne
letterkundige gewrochten wedergeven.
I. Winkler Prins is van dit getal niet : het stifle doen
der buitenmenschen heeft hij om zeggens medegeleefd en
kunst- en smaakvol afgekeken.
Nu een ander scherp gezien en flink geteekend tafereel
uit zijn gemoedelijk epos Als de Bladeren vallen :
Dan treedt op eenmaal moeder in de deur
Van 't achterhuisje en roept de kleuters, die
Nog altijd spelen in het blad-gevaart,
En met den flatten vaatdoek, waarmee zij
Zich zelf eerst wat verfrischt heeft, veegt ze dan
Het stof en vuil van 't aangezicht der twee
En trekt
mee naar binnen. « Kom aan 't werk!
Wie niet wil werken zal niet eten! » En
De beide jongens nemen elk een zak
En klimmen in den kleinen kelder af,
Reeds meer dan hllf met wintervoorraad vol.
En zoolang gaan de handen hcen en weer
Tot beide zakken, bijna boordevol,
Stijf aanstaan tegen 't keldertrapje, waar
Dan 't heel gezin, met moeder weer vooraan,
De zware vrachten tegen optrekt en
Naar buiten sleept, het kleine huisje door
En 't tuinpad langs, tot bij het groote gat
Dat onderwij1 door moeder werd gehakt,
Een meter -diep en twee in 't vierkant, met
Een bed van blaadren onderin gespreid.
En als de zakken bij den rand van 't gat
Te waggelen staan, tot aan den boord toe stijf,
Treedt 't jongste broertje toe met zeekren ernst
Of 't een begraafnis geldt, en geeft een duw
Met 't kleine klompje, lielaer wit geschuurd,
En duwt de zakken langzaam, langzaam am.
Dan stort de ronde melig natte vracht
Dof rollend uit zich met een zoet muziek
Door 't topzwaar hellen in de diTe kuil,
Tot heel de voorraad in het danker graf
s bijgezet op 't zachte bladerenbed,
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Dan wordt de mane weer boordevol gevuld
En leeg geschud, zoo dat een bladerenkop
Op 't graf gestapeld prijkt met ronden vorm.
Dan traplen weer de kleinsten alles vast
En 't oudste broertje steekt de blanke schup
In de uitgegraven aard, werpt kluit en bonk
Met dof geraas en losser zand er op,
Tot dra een heuvel, wel een meter hoog,
Den wintervoorraad voor de vorst bewaart...

Ut pictura poésis.... De Nederlandsche Schilderkunst
blijft hare roemrijke overleveringen en den glans der OudHollandsche school gestand.
Uit welke reden?
K De Nederlandsche kunst is, zegt Pol de Mont, nu als
steeds of beter als in haar beste perioden, het natuurlijke,
logische, noodzakelijke produkt van deze twee faktoren
den volksaard en de luchtgesteldheid. »
Wij kunnen niet nalaten al onze Dietsche dichters aan
te wakkeren, op het spoor dier schilders te wandelen.
Sint-Denis.

J. CLAERHOUT.
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Open brief aan den heer A. Suffer, uitgever van
« Het Belfort A
WAARDE HEER UITGEVER,

Schrik niet bij het lezen van den titel dezer korte schets : ik ben
niet voornemens de politiek aan te raken, genoeg overtuigd zijnde
van mijne onbevoegdheid in die quaestie ; ik wil alleen, met uw
welmeenen, den Lezer van Het Belfort, uit andere plaatsen dan de
zoo verlichte stad Gent, laten oordeelen over de taal, de letterkunde
en... de oprechtheid van de schrijvers, die in het jaar oozes Heeren 1894
alhier de vlag hebben gehouden in den kamp « voor al wat goed,
voor al wat edel is ». (Dit was de taal van een kiesbladje.) Uit de
mededeeling der feiten, bier aangehaald, en der woorden, bier betwist,
zal er mogeiijk wel eenig licht opgaan voor hen, die te eenigen dage
eene schets willen leveren van de Vlaamsche journalistiek in onze
dagen, en die de verdiensten zouden willen doen kennen der mannen,
die zich toewijden aan de verheffing des yolks.
Vrees ook niet, beer Uitgever, dat ik U, en de Lezers van Het
Belfort, plagen zal met bet opdisscben van al wat er, been en weer,
voor en tegen de partijen is geschreven ; dit ware, overigens, gansch
nutteloos in een tijdschrift, uitsluitelijk voor de letteren, de kunst
en de wetenschap uitgegeven. Enkele staaltjes zullen voldoende zijn,
om daarna tot eene gevolgtrekking te kennen komen.
tên woordje vooraf.
Wat is de taak der kampende partijen, die elkaar eenen zetel aan
de groene tafel, of op de groene banken betwisten ? Ongetwijfeld kan
die r'et antlers zijn dan, met behulp van cijfers, van uittrekselen uit
redeN oeringen en schriften, te bewijzen, dat de aftredenden of goed
of slecht gehandeld hebben; dat de nieuwelingen waardig zijn de ouden
te vervangen. Kloeke redeneei ing, op te goeder trouw bijgebrachte
stukk en, zal voldoende zijn om de menigte te leeren, wat zij bij de
stembus zich te herinneren heeft.
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Een heele tas papieren, kleine strooibriefjes, tot gazetten van
97 centimeters hoogte op 63 ctm. breedte, kleine letter, ligt \TO& mij.
En wat haal ik daaruit ?
Schimpredens, scheldwoorden, versmading.
Niets meer; geen schijn van redeneering, van bewijs !
Met leedwezen stelt men 't vast : Vlaamsche pennen verlagen zich
tot een werk zonder naam, tot een gemeen geschrijf, waar geen fatsoenlijk
man zijnen naam zou durven onder stellen.
Dat heet men : kamp voor de Waarheid, kamp voor de Bescha :ing...
Ziehier, waarde, heer Uitgever, een brief ken, getiteld : e Werklieden! )
Het heft volgenderwijze aan :
« Wie gaf u kosteloos onderwijs voor uwe kinderen, terwijl de
clericalen alleen trachten U dom te houden ? »
't Antwoord is, natuurlijk : de « liberalen ».
Nu, gij weet zoo goed als ik, heer Uitgever, het kosteloos onderwijs
werd in ons land door de wet geregeld in 't jaar 1842, minister zijnde
de katholieke graaf de Theux; maar voor dat tijdstip bestonden er scholen
in de meeste plaatsen des lands, door de gemeenten ondersteund, en
andere, door de katholieken alleen bekostigd
Gij weet ook, heer Uitgever, dat het volksonderwijs niet door de
6 liberalen » alleen, maar door al de burgers zonder onderscheid,
betaald wordt; ja, dat de (4 clericalen » daarin wel het meest geven.
Waar haalt dan de schrijver van 6 Werklieden ! » het recht, te spreken
van « liberaal D onderwijs ?
De 4 clericalen » houden zoozeer het yolk in domheid, dat zij te
Gent, b. v., dertig lagere scholen bezitten, waar men even goed onderwijst als in de gemeentescholen. Dit is eene waarheid, die iedereen
dagelijks kan vaststellen : de leerlingen der gemeentescholen zijn niet
beter onderwezen dan die der vrije gestichten. Deze laatste kunnen
lezen, schrijven en cijferen, spreken mee over aardrijks- en geschiedkunde, en stellen letterkundige stukken op (b. v. voor de prijskampen
van het Davids-Fonds, waarvan het Belfort waarlijk schoone staaltjes
heeft medegedeeld), en welke niet hoeven onder te doen voor de beste
opstellen der leerlingen van de stadsscholen. — Als men nu nog
in acht neemt dat de 1 liberalen » tot heden toe geen enkel schoolke
met eigen penningen hebben gebouwd of onderhouden, bestaat er
zeker wel veel reden om de « clericalen » te schelden voor « schoolverwoesters k ?
Hier, waarde heer Uitgever, hebt ge De goede Ifiezer, opgesteld
door lieden, die men beweert veel, zeer veel te weten.... Een daarin voorkomend « Manifest aan de werklieden » zegt : « De clericalen zijn de
grootste vijanden van de werklieden. Zij hebben, bij de sluiting van
den parlementairen zittijd, het schandelijk ontwerp op de voedingsmiddelen des yolks voorgesteld, die (sic) het brood 0,15 fr. per kilo
zal doen stijgen. »
Er was, nota bene, in 't ontwerp wesquaestie hoegenaamd geen
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sprake van granen, waar brood van gebakken words. Nu, hoe komt
de opsteller van bet manifest tot het besluit : q De cicricalen zijn de
uithongeraars van 't arm yolk? De prijs van het brood zal 0,15 fr.
den kilo opslaan? »
Maar laat ons verder lezen :
c De clericalen stemmen jaarlijks 1,200 fr. om de meubels van den
bisschop te vernissen. » — Dat staat er toch zeker niet? — Ja wel,
heer Uitgever, als Gij 't bladje met dien regel zien wilt, ik houd
het te Uwer beschikking.
Is 't niet walgelijk, zulk geschrijf te moeten Iczor, en te weten,
dat dertig duizend afdruksels van die stommigheden in de Lt ad werden
verspreid, om het volk : .. c dom te houden? »
Maar er is nog veel in 't Manifest, dat melding
c De clericalen geven jaarlijks 774 fr. aan de 23 gemeeLL—cholen
van Gent, maar er is 50,00o fr. voor het schilderen van eenen Kruiswpg in H.-Kerstkerk, en 5oo,000 fr. voor het verfi,,aien der
St.-Baafskerk. »
Laten wij bier een minuutje stilstaan, beer Uitgever.
De provincie Oost-VlaaLderen gaf in 1892 (laatst gechukte algemeene rekening) voor de scholen der stad Gent niet slechts 774 fr.,
maar 24,219 fr., deze laatste som veideeld als volgt :
NeldlePt :

Bouwen der school, Akkergemdreef „ . . . . . . fr. 9,957
) 12,885
)
)
Geitstraat
Voor verwarming en meubels der school Gumardstraat » 1,377
Samen . . . fr. 24,219
Deze cijfers, gelijk Grj mogehjk weet, geachte heer Uitgever,
werden in de katholieke bladen afgekondigd daags na 't zeggen, dat
er slechts 774 fr. voor de stadsscholen was gegeven. Gij weet bet : niet
alleen werd de valschheid met ingetrokken, maar elken dag door al
de c liberale » en aanverwante papieren met klank herhaald. lk vraag
nu : Welken naam is er te geven aan de schrijvers, « letterkundigen x.,
die dat op 't papier stellen, en aan de sprekers, professoren en andere
hoog- of laaggeleerde heeren, (door die deugnieten van « clericalen ,) begunstigd), die dat op de meetings herhalen ?
De 50,00o fr. voor den Kruisweg in H.-Kerstkerk geeft de
Provir. cie met. De Staat, de Kerkfabriek, bijzonderen komen daarvoor
tusschen.
Het verleenen van 500,000 fr. ter verfraaiing van de St.-,Baafskerk (de help deer som werd besteed) kan maar beknibbeld worden
door lieden, die aangaande de herstelling van ons schoon stadhuis in
den gemeenteraad verklaarden, Been hefhebbers van vieux.neuf te
zijn, die oordeelen, dat het « monument ) der Nieuwe Vischmarkt,
waar het c liberaal, kunstlievend gemeentebestuur D onze stad mede
verrijkt heeft, belangwekkender is dan de grootsche cathedraal, die
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in al de reisboeken der Noord-Nederlanders, Duitschers, Ergelschen en
Franschen geroemd wordt als een meesterstuk van bouwkunde!
Misschien zouden dezelfde beknibbelaars liever de Gentsche metselaars,
steenhouwers en glasschilders zien vergaan van honger, dan hun eenige
jaren bezigheid te verschaffen aan eenen katholieken tempel?
Nog jets antlers.
In « Een laatste woord » (strooibriefke) wordt aan de « clericalen 2.
verweten dat zij de kleine burgerij « uitmoorden », bet Folksbelang(goedkoop brood) gesticht hebben, en aldus « woo kleine bakkers
geru1neerd
Wat is de waarheid? Dat het Volksbelang gesticht werd en
beheerd wordt door een gekend liberaal e, den heer M. de Sm.
de N., en dat er geen woo kleine bakkers kunnen geruineerd zijn,
vermits er nooit meer dan een vierhonderdtal zijn geweest, van welke
het meeste deel, God zij dank ! nog voortwerkt en — door de katholieken wordt ondersteund!
Ik lees verder :
« In den Beenhouwersbond van 't Volk is er verleden dinsdag
eene zitting gehouden, waarop het voorstel om de vleeschhouwers te
niineeren, is besproken geworden. »
Moet ik U zeggen, heer Uitgever, dat zulke vergadering niet
heeft plaats gehad, zulk voorstel niet is gedaan, en dat de aanduiding
van dag en van den naam eens beenhouwers uit de Oudburg, die er
't woord zou hebben genomen, door den eerlijken schrijver van 't bladje
enkel bijgebracht zijn om den Lezer eenen schijn van waarheid te laten
veron derst ellen ?
Maar ziehier nog lets kostelijker :
« De liberalen hebben den historischen stoet : « Gent door de eeuwen
peen », doen lukken...
Nu, gij weet het, heer Uitgever, de historische stoet heeft maar
kunnen uitgaan dank aan de energie en de volstandigheid der katholieken, die ook de drievierden der ingeschreven gelden, daartoe noodig,
bijbrachten. Hebben de liberalen hunne medewerking tot het inrichten
van den stoet gegeven, 't was meer met tegenzin dan uit liefde voor
kunst of nering, en ja! eenigerwijze met het mes op de keel. — 't Was
immers een kiesjaar, en die deugnieten van « clericalen zouden bekwaam
geweest zijn zoo een stoet in te richten zonder de « liberalen »,..
Den stoet verder besprekende, zegt het_ bladje :
« Het clericaal gouvernement schonk een armzalige 8,00o fr. voor
den historischen stoet. De clericale provincieraad gaf niets, terwijl
de liberale gemeenteraad 20,000 fr. schonk, v
Dat afschuwelijk q clericaal gouvernement ! Ziet eens, het gaf
aan Gent, dank aan onze Senators en Volksvertegenwoordigers, 2,000 fr.
meer dan aan Antwerpen was gegeven voor het Landjuweel — en meer
kon, of inocht het niet, daar bet feest uitsluitelijk locaal was.
En de Provincie ! Waarde heer Uitgever, gij weet dat de Provin.
D.
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cieraad niet vergaderd was, toen de subsidie kon gevraagd worden,
en dat eerst nu, November 1894, de vraag tot het bekomen van
een hulpgeld aan de dagorde staat ?
En de gemeenteraad! 20,000 fr. gaf die eigenlijk niet, want hij
nam 55,000 fr. van 't gewoon krediet voor de stadskermis. Zou de
gemeenteraad mogelijk te veel hebben _ gegeven voor een feest, dat
den handel en de nering der stad bevoordeeligen moest?
KDe clericalen stichtten het Broodrooversgilde, waardoor (sic) elke
burger, die in geen geur van heiligheid staat, wordt vervolgd. «
Een cliché van over tien jaren, doodversleten, en toch nog in
gebruik! Indien zoo 'n gilde ergens moest bestaan, zou het niet zijn
bij de « liberate » besturen, die nooit, maar nooit eênen kerkgezinde
het allerminste plaatsje vergunnen, en die te Gent, eenige jaren geleden,
de wacht hielden v66r zekere herberg, om elken goeden q liberaal » te
beletten daar binnen te gaan, de hospes verdacht zijnde van de
afschuwelijke misdaad, voor de katholieken gestemd te hebben?
« De clericalen laten aan niemand viijheid van denkwijze. ›,>
Lieve, lieve deugd! 't Is zeker daarom dat die tyrannen, die
broodroovers van « clericalen » straffeloos de schrijvers van zeker
Fransch blad, bier verschijnend : professors der Hoogeschool, toelaten
elken dag van het jaar het katholiek gouvernement te belasteren?
Daar staat nog in hetzelfde blad
« Zijn de clericalen vrienden der orde ? en rust? Zij zijn tien jaar
aan 't bestuur, en wij hebben nog niet antlers gehad dan opstanden,
bloedige werkstakingen en onrust in 't land. »
Ziet toch eens die monsters van c clericalen » de socialisten uit de
Waalsche mijnen verdrijven, tot opstand en werkstaking aanhitsen —
zeker omdat dit al middelen zijn om hun bestaan te bestendigen?
ja, heer Uitgever, ik hoar U : Genoeg, genoeg met al lien
dommen praat, door de verdedigers van Licht en Wetenschap onder
het Gentsche yolk in deze dagen van opgewondenheid verspreid. Een
mijner Hollandsche vrienden, voor familiebelangen uit Noord-Nederland
hier gekomen en een tiental dagen te Gent vertoefd hebbende, wilde
zich een denkbeeld makers van 't geen een kiesstrijd in Vlaanderen wet
mocht zijn. Hij las de kiespapieren. Nu, ik verzeker U, dat hij
voor altijd genoeg heeft van die kiezingtaal en -literatuur, z66 onbeduidend, z66 valsch, z66 deloyaal, z66 geheel vreemd aan bespreking
van beginselen en doe], z66 « aarts-ellendig » van den kant der
c liberalen ›), zegde hij, hoewel hij niet tot ooze geloofsbelijdenis behoort.
Nu weten we we], heer Uitgever, dat al het geschrijf en gekijf van
de verlichte kiesgazetschrijvers geen enkel vingerhoedje aarde aan den
c liberalen ›) dijk heeft bijgebracht; neen ! geen enkele kiezer der stad
Gent heeft geloof gehecht aan de met zoo veel trouweloosheid, met zoo
veel oneerlijkheid . gevoerde polemiek, als welke wij hier bedoelen, en
't bewijs hiervan is, dat bij de tweede stemming voor den Provincialen
Raad de lijst der behoudende gezindheid ruim 4.00 stemmen mêêr
bekwam dan bij de eerste keus.
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Maar 't mag gevraagd worden :
Welk denkbeeld waken zich de opstellers zulker schriften, — onder.
wijzers, professoren, letterkundigen — van de zending des dagbladschrijvers ? well, denkbeeld maken zij zich van het publiek, dat zij aanspreken,
en van de candidates, die zij « verdedigen » ? De partij zelve, dieop zoo schandelijk eene wijze in haren naam laat spreken — vertegenwoordigt ze waarlijk de Vrijheid, de Beschaving? heeft ze niets
anders voor te brengen dan valschheid, smaad en grofheden om de
gunst der kiezers te winners ?
't Is. wij weten het, traditie.... Al wie, in Vlaanderen, sedert
honderd jaar, onder den , dekmantel van gewetensvrijheid, de Kerk
bevocht, deed het met razernij, met het schuim op den mond, de
pen in modder gedoopt. Is 't niet SPAENHOVEN, de schrijver van
Verlost Nederland (1791), die op do hoftigste manier uitvaarde- tegen
den adel, volgens hem samengesteld uit gladzakken en poetsmakers;
tegen de geestelijken, die hij voorstelde als barbaren en overgegeven
aan ontucht ; tegen den derden Staat, zijns oordeels bestaande uit ezels.
Werd die beminnelijke man niet op den voet gevolgd door de
ongenoemde blaffers van de Excellente chronycke, alias Historischen
Almanach, bij wien de Patriotten, onder Jozef II, patiploden, gekkenr
papekullen, beesten, cluyvels, de adellijke hoofdmannen ezel-luyden en
bloedhonden heeten ? die schimpend, scheldend uitvaart tegen den
Vilainen hoogbaljuw van Gent (Philip-Ferdinand burchtgraaf Vilain XIII)
tegen den beestelyken boekkeurder, en die er plezier in vond, te
schrijven :
Menig gekruynden kop
Dient te hangen in een strop!
Maar, in gemoede gevraagd : moet zulke traditie worden voortgezet?
Voor de eer onzer taal en onzer literatuur vragen wij dat de
letterkundigen, professoren, of wat zij ook mogen zijn, die op politiek
gebied tot het Vlaamsche yolk spreken, meer bezadigdheid, meet
fatsoenlijkheid, en, waarom het niet herhaald — meer eerlijkheid zouden
aan den dag leggen. De gekczenen zouden dan, onder andere, niet
gedwongen zijn de taal hunncr <, verdedigers » te verloothenen, zooals
de Gentsche leden van den Provincialen Raad in openbare zitting
hebben moeten doen.
Gij m
' ilt het, waarde heer Uttgever, met mij wel eens zijn, te
zeggen, dat het waarlijk geene eer is voor de Vlaamsche schripers, in
het opzicht van kiespolemiek, verre beneden de Franschschrijvenden te
moeten staan.
P. TIEDEN.

-mum rei fig -.;)-m vima Vi

A.g*

TAALPOLITIE.

Met een moed en eene volharding, die meer dan gewone
waardeering verdienen, laat mijn vriend H. Meert niet of te wijzen
op de fouten, gallicismen en andere, waaraan men zich in ZuidNederland dagelijks schuldig maakt. Zoo er echter een werk is
waarbij, naast kennis en kunde, de uiterste behoedzaamheid eene
eerste vereischte blijft, dan is het zeker wel dit. 1k spreek bij ondervinding. Men vergist zich met een gemak, dat iemand zou kunnen
ontmoedigen, als hij zich niet bewust was te strijden voor eene zaak,
waaraan zooveel gelegen is. 1k weet dat dit ook de meening is van
den heer Meert, en dat allerminst hij het mij kwalijk zal nemen, als
ik nog even terugkom op sommige der door hem behandelde punten,
waarvan ik meen dat ze eene kleine verbeteririg behoeven. 1k ben
overtuigd, daardoor geheel in zijn geest te handelen : bij het idoel,
dat wij ons voorstellen, kan alleen wederzijdsche critiek tot een goeden
uitslag leiden, want c we hebben alien veel te leeren ».

I.
Het toeval wil, dat mijne eerste aanmerking het eerste « taalphantasme x. van mijn vriend betreft. Warbol wordt door hem afgekeurd;
ik geloof daarentegen, dat het woord volkomen juist gevormd is. De
beer Meert zegt : « Bol duidt eerder den vorm aan en dat woord
kan in onzen geest moeilijk de gedachte aan geesteswerkzaamheid doen
ontstaan. »
Maar zou er wezenlijk iemand zijn, die bij het gebruiken van
het woord bol in den zin van hoofd aan den vorm denkt? 1k geloof
het niet. En waarom zouden wij geesteswerkzaamheid ,) minder
mogelijk achten bij bol dan bij hoofd en ko.p? Hoe zou antlers het
overdrachtelijk gebruik van bol in den zin van : knappe, kranige
kerel, mogelijk zijn? Duch we hoeven nog niet eens zoo ver te zoeken.
Waarom zou bol, evenals geest, hoofd, kop, niet voor den persoon
zelf kunnen gebruikt worden ? Daartegen bestaat niet het minste
bezwaar, en een woord als warbol is dus even goed denkbaar en
bestaanbaar als wargeest, warhoofd en warkojb.
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Wat de beteekenis betreft, die kan tweeerlei zijn : I° een bol,
een mensch, die alles verwart, die niet helder denkt ; 20 een bol, een
mensch die alles in de war stuurt, Zoowel de eene als de andere
opvatting passen voor bet zinnetje (althans van een zeker standpunt!)
door den beer Meert uit den Denderbode aangehaald.
In de eerste beteekenis is warbol een synoniem van warhoofd
en warkop, welke in Noord-Nederland, vooral het laatste, in dien zin
thans zeer gebruikelijk zijn. Wie wel eens in De Gênestet leest, zal
zich terstond het vers herinneren :
Een warkop, wat hij broedt of doet,
Ontsticht;
Een helder hoofd, een rein gemoed
Brengt licht!
(Aan Iedereen.)
Bij De Brune, Bankketwerk (ed. 1660) 2,389 vindt men echter
warkop ook in de tweeds beteekenis : q Men vindt van die helsche
warre-koppen, die, ghelijck de Kernels niet drincken en konnen, als in
troebel water : die geduyrigh trompetten, en den oorlogh blazen. D
Deze tweede beteekenis is eigenlijk de oorspronkelijke; tegenwoordig nog wordt wargeest L ij voorkeur als rustverstoorder opgevat; doch
bij Van der Palm vindt men het ook in de andere opvatting : . Hoe!
zou men dan nooit van den gewonen weg mogen afwyken, altyd in
denzelfden kring van begrippen moeten omdolen, die door het gemeen
gevoelen onzer dagen als alleen proefhoudend gemerkt en geykt zyn;
en geen' enkelen stap in het vrye kunnen wagen, zonder terstond een
dwaal- en wargeest te heeten, die aan zijne zucht, om door vreemde
en zonderlinge stellingen opgang te maken, de eenvoudige waarheid
opoffert 4 (Redevoer. 3, 193).
2.
In een zin als de volgende houdt de heer Meert afhoudingen
voor een gallicisme : g de noodzakelijkheid der regelmatige afhoudingen ten voordeele der kas van weduwen en weezen. 3.
Naar mijne meening, zit de rout veeleer in het gebruik van dit
woord in het meervoud. Afhouden is een algemeen gebruikelijk woord
voor : behouden, t.w. een gedeelte eener hoeveelbeid waar men recht
op heeft. Daarvan kan dus heel goed een znw. afhouding = tle daad
van of te houden, afgeleid worden, welk znw. echter bezwaarlijk in
het my , kan gebruikt worden, daar dit in het Nederlandsch met
abstracte woorden niet gedaan wordt.
Het is juist, dat hetgeen van een jaarwedde afgetrokken wordt
voor pensioen enz. in Noord-iVederland korting (heet). Doch daarom
is afhouding immers nog niet fout. Korting is ook het Nederlandsch
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wanneer men eene rekening terstond betaalt,
woord voor disconto
wanneer men dus geen crediet verlangt, krijgt men b. v, 5 oh korting.
In het aangehaald zinnetje vindt men echter een ander gallicisme,
nl. ten voordeele van enz. Ik bedoel natuurlijk niet dat deze uitdrukking per se fout is, maar in dit verband : men houdt eene collecte
ten voordeele der armen, maar van een tractement wordt een gedeelte
afgehouden ten behoeve der kas van weduwen en weezen. In het
Fransch gebruikt men in beide gevallen au profit de.

3.
De beer Meert meent dat het een gallicisme is het ww. oordeelen
te gebruiken met eene bepaling in den 4" nv. uitgedrukt door een
bnw. Ten onrechte. Men zie het Woordenb. d. Nederl. Taal i t, 98-99
(oordeelen in de bet. II, 4).

4.
Mijne laatste opmerking betreft het woord beschrkf, dat door mijn
vriend als een taalphantasme gebrandmerkt wordt. Ongetwijfeld is het
woord in het aangehaald zinnetje nogal zonderling gebruikt; wellicht
is het slechts eene drukfout voor geschrf.
Beschriff echter is heel Vlaanderen door een zeer gewoon woord.
Het is het verbaalabstract van beschriiven in den zin van : (iemandl
aanschrijven ergens te komen; al naar gelang de plaats waar iemand
geroepen wordt, kan beschriven beteekenen ontbieden, dagvaarden enz.
Deze beteekenissen waren vroeger zeer gebruikelijk (zie b. v. Stallaert).
Besehrff beteekende dienovereenkomstig 1 0 ontbieding; 2° dagvaarding. Thans kent de Vlaming het woord alleen in den zin van : uitnoodiging om aan eene gaaischieting, handboogschieting, bolpartij enz.
te komen deelnemen ; en bij uitbreiding beteekent het woord zooveel
als : prijskamp. V. Loveling heeft het woord voortreffelijk gebruikt in
Een Dure Eed 163. Als Marcellien stil, teruggetrokken en moedeloos
wordt, zegt Reine tot hem : « Marcellien, ware ik in uwe plaats, ik
zou toch eens tot aan den Opeel gaan; er is een beschrijf eene
hesp te verbollen in de « Klokke ».
WILLEM DR VREESE.
Leiden, 20 November 1894.

DE GOEDE DISENDACH.

N de Handelincen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring
van Gent (i e aflevering) komt eene notice voor : c De goede disendach *, door den heer Vuylsteke geschreven om te bewijzen dat de bij
JACOB DE MEYERE aangehaalde opstand der Gentsche gemeente, in
het jaar 1164, een misslag is, herhaald <, door de beste geschiedschrij
vers van Vlaanderen en Gent
Die notice geeft, volgens den heer A. WAUTERS, te kennen, dat
eene andere beroerte te Gent geschiedde in 1348, en veronderstelt daarbij,
dat het jaar 1164 door DE MEYERE, 0 of door een ander, bij wien hij
die inlichting vond of die ze hem mededeelde », verkeerd gelezen was
in een rijmstukje, aanvangende :
Anno milleno C ter octo quater quoque deno
(anno milleno, 1000 - C, loo — ter octo, 24 — quater quoque deno,
40 — samen 1164); wat mis is, dewijl men lezen moet :
Anno milleno, woo — C ter, 300 — octo, 8 — quater quoque deno, 40
(1348)

Die berekening is juist, ongetwijfeld — maar : wie bewijst, dat
Vlaanderens beste geschiedschrijver uit ouderen tijd zich op dit rijm
heeft gegrond om te zeggen, dat er in 1564 te Gent oneenigheid bestond?
De omstandigheid, < dat er volstrekt geen stuk noch kronijk uit
de XIIe of XIII' eeuw gekend is, waarin iets voorkomt, dat op (?) den
zoogezegden opstand van 1164 gelijkt, zal men Licht in twijfel kunnen
trekken, dat bovenstaande gedacht inderdaad de bran moet geweest
zijn, waaruit dit ingebeeld feit in de geschiedenis werd overgebracht >,.
Wij trekken het, bepaald, in twijfel
Vooreerst, omdat het hoegenaamd niet zeker is, dat DE MEYER;
opvolgentlijk verblijvende te Rondegem, leper, Brugge en Eesen, het
rijm wesquaestie, voorkomend.: in een hs. der St.-Pietersabdij te Gent,
heeft gezien ; tweedens omdat, veronderstellende, DE MEYERE zou
-'t sink gekend hebben, hij te veel oordeelkunde bezat en te zeer ervaren
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was in de Latijnsche taal om eene zoo gansch verkeerde uitlegging te
geven N an het bedoelde vers, als de heer Wauters heeft doers opmerken.
Pet schijnt ons al te vrijpostig, den opstand van 1164 te loochenen
omdat er n . 1 geen oorkonden daarvan meer te vinden zijn. Moest men
-in de geschiedenis alles verwerpen, waaromtrent, in onze dagen, de bewijsgtukken niet meer voorhanden zijn, hoe menige bladzijde zou uit ooze
annalen moeten gescheurd worden !
Volgens ons heeft DE MEYERE het kreupele monniksrijm hoegenaamd niet tot grondslag genomen van zijn zeggen aangaande den
opstand van 1164, zelfs hoiden wij het er voor, dat hij er geene kennis
van _heeft gehad ;
De heer V. noemt hem, en zeker wel te recht : « de gewetens-voile annalist », en « het vertrouwen dat de eerlijke en nauwkeurige
flieverus ten voile verdient, gaf, zoo lang men niet beter wist, aan
onze schrijvers het recht, hem op zijn woord te gelom en ».
« Zoolang men niet beter wist » — dit woord zal er wel te veel staan ;
immers omdat MEYERUS de bron niet aanduidde, waar hij zegde aan
geput te hebben, is het niemand geoorloofd den « eerlijken en nauwkeurigen » schrijver te betichten van lichtzinnigheid of achteloosheid.
Sedert dat DE MEYERE zijn werk over Vlaanderen schreef, ruim
360 jaren geleden, zijn er honderden, laat ons maar zeggen duizenden
oorkonden van het grootste belang, ons verleden betreffende, vernietigd.
De geuzen der XVI' eeuw hebben al de kloosterbibliotheken van het
land geplunderd, de kostelijkste hoeken en handschriften verbrand, of
in 't water geworpen, of verscheurd, en veel, zeer veel van wat in die
die dagen van c opghewecktiheloof in de reyne leeringhe Christi » gespaard
bleef — dank aan het vooruitzicht, de waakzaamheid en den ijver der
kloosterlingen en kerkbestuurders, ging te loor tijdens de oorlogen der
XVII' eeuw, door Lodewijk XIV, vele jaren lang, in ons land gevoerd.
Eindelijk in onzen tijd werden groote hoeveelheden oude schriftstukken_ door onkundige of ergdenkende lieden (deze laatsten meest
onder den adel) ten vure gedoemd. Wij durven zelfs niet beweren, dat
het vernietigen van oude documenten heeft opgehouden...
Tot de verlorene oorkonden behoort een schat van oude schriften,
door DE MEYERE, volgens zijne biographer, te Brugge bijeengebracht en
ongetwijfeld voor het opstellen van zijn werk benuttigd.
Zou het zoo een groot wonder geweest zijn, in9lien de Gentsche
gemeente, reeds in de XI ® eeuw met belangrijke vrijheden begiftigd, bij uitbreiding van bevolking en gevolglijk met meerdere nijverheid en handel,
er in de XIIe eeuw nog andere had geeischt ? (c Un fait hors de contestation
(zegt WARNICCENIG), c'est que, depuis le XII° jusqu'a la fin du XIII° siècle,
les Gantois ne cesserent de reclamer, comme un heritage de leers ancetres,
des franchises beaucoup plus &endues que celles consenties par les
,comtes... r» Een opstand in 1164 schijnt dus hoegenaamd niet tot de onmogelijkheden te behooren.
Men merkt nog op, dat men 't stukje wesquaestie niet alleen verkeerd
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heeft begrepen, wat het jaartal betreft, maar dat daarin enkel sprake
is van eenen opstand der wevers en niet van de wevers, volders,
visschers en vleeschhouweis, gelijk MEYERUS verhaalt ; dus — een
nog grovere misslag dan 't verkeerd stellen van eenen datum.
Is dat alleen niet genoeg om de zoogezegde dwaling van den
bij uitstek ernstigen_ kroniekschrijver geheel en al te verwerpen?
De heer V. zal 't ons niet euvel nemen, meenen wij, als wij het
gezag van den geleerden priester hooger stellen dan dat van eenig ander
historicus; de staatkundige omstandigheden van de XII' eeuw in aanmerking nemende, houden wij 't met DE MEYERE, dat de opstand
van 1164 inderdaad plaats had, en wij laten deze stelling niet varen
zoo lang men ons niet bewijst dat de bij uitstek schrandere, gewetens•
voile, vertrouwbare schrijver geen andere bron raadpleegde dan
het manke vers van den eenen of anderen rijmlustigen Benediktijner. Om dat, en dat alleen, voor zijn werk te benuttigen — daarvoor was DE MEYERE een veel te ernstig man !
Als de heer Wauters eene meening heeft uitgedrukt — zouden
wij, volgens den heer V. daar moeten sic amen ye op zeggen en alle
oordeel van kant stellen ?
Dit zal niemand ernstig beweren, niemand aannemen.
D.
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VLAAMSCHE KATHOLIEKE LANDSBOND.

Zitdag te Gent, van

2

December.

EN goed honderdtal afgevaardigden uit de verschillige Vlaamsche provincien zijn opgekomen. Verschillige verdedigers der Vlaamsche
zaak hebben hun spijt uitgedrukt, ter zitting niet te kunnen aanwezig zijn, door andere, even dringende vergaderingen, te Hasselt,
te Brussel en te Aalst, belet zijnde.
De heeren senators Leger en Lammens, de volksvertegenwoordigers Coremans, Heuvelmans, van Cleemputte, Maenhout, Mesens, van
den Steen, verontschuldigden zich ; de uitnoodigingen waren wat laat
verzonden.
Aanwezig zijn : de heeren de Vriendt, de Guchtenaere, Janssens
en Huyshauwers, ledeu dcr Kamer.
De heer de Ceuleneer opent, als voorzitter, de vergadering. Hij
stelt vast, dat geheel het Vlaamsche land katholiek gebleven is, ook
Gent, bet brandpunt van het socialisme, waar de Socialisten Diets hebben
kunnen bekomen. Vat staz.t er ons te doen ?
De Vlamingen zijn niet alleen meerderheid in de Kamers; zij zijn
de echtste, de eenige vesting van orde en van den Troon. Zij hebben
derhalve voile recht, kunnen invloed te doen gelden.
Ongelukkiglijk begrijpen de hoogere standen niet dat zij, willen
zij invloed winnen op het yolk, Vlaamschgezind en katholiek moeten
zijn.
In de wetgevende lichamen spreekt men enkel, nu en dan, een
handvol Vlaamsch. Dat is niet genoeg. Maatiegelen dienen genomen te
worden om den toestand te verbeteren.
De Vlaamsehe katholieke Landsbond heeft gedacht dat het noodig
was dat de Vlaamsche vertegenwoordigers in de Kamer eene afzonderlijke groep vormen om vooruit te kunnen, en dit is het hoofdpunt
der bespreking van heden.
De heer Ducatillon wijst op de noodzakelijkheid eener Vlaamsche
groep in de Kamer, om nauwere betrekkingen tot stand te brengen
tusschen de Vlaamsche vertegenwoordigers en de Vlaamsche kampers.
Spreker laakt de heeren Coremans eu Heuvelmans, die heden, te
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Aalst, de candidatuur gaan bestrijden van den heer Daens, ten voordeele des heeren Woeste. (Gemor.)
Hoewel de noodzakelijkheid inziende van de Vlaamsche groep,
meent spreker dat het, voor 't oogenblik, wellicht niet raadzaam zou
zijn tot de vorming ervan over te gaan, daar sommige volksvertegeuwoordigers nu juist zoo onbezonnen te werk gaan.
De heer de Potter meent, dat het niet door den Landsbond, maar
door de Kamerleden zelven, te beslissen is, of eene Vlaamsche groep
tot stand moet komen.
Ten andere, de groep bestaat reeds? De namen der leden er van
zijn zelfs reeds door de dagbladen medegedeeld.
Spreker verzoekt de vergadering het houden van redevoeringen te
staken en practisch te handelen. IItj legt vier voorstellen neder, volgens
hem dringend, om er vandaag uitspraak over te doers :
r. Vlaamsch spreken in de Kamer.
2. Uitgave van het Staatsblad in de beide talen.
3. Heraanbieding 'van het wetsvoorstel Coremans betrekkelP
het onderw/s onzer taal in de vry'e gestichten.
4. Vlaamschsprekende candidaten in de Vlaamsche gezeiesten.
De beer Janssens, ondervraagd, weet niet of er reeds een Vlaamsche
Kamergroep bestaat.
De heer De Vtiendt meent : ja. Den dag van de heropening der
Kamer zijn een twaalftal Vlaamsche vertegenwoordigers bijeengekomen
waar zelfs beslist werd wie eerst het woord in 't Vlaamsch zou genomen
hebben.
De heer Janssens. — Inderdaad, ik had dit feit vergeten.
De heer Verhees stelt voor :
(< De vergadering dankt de Kamerleden, die Vlaamsch hebben
gesproken in de Kamer, en zich in groep vereenigd hebben; zij drukt den
wensch uit, dat die groep be stendig zou zijn. »
Eene gedachtenwisseling on tstaat over dit punt tusschen verscheidene
leden. De heer de Potter, in den loop der discussie, betreurt dat de
Vlamingen, in Vlaanderen, tot heden niet geroepen zijn geweest hunne
eigene candidaten voor te stellen.
De heer Huyshauwer ontkent dit. De Christen Volkspartij te Gent,
uit Vlamingen bestaande, heeft zelve hare candidaten aangeduid.
De heer de Potter. — Ik_.. spreek hier niet van de anti-socialisten,
maar ik stel vast dat de Gentsche katholieke Vlamingen, sedert dertig
jaren deel nemende aan den strijd, nog nooit eênmaal geraadpleegd
zijn geweest over de keus van candidaten, dat zij nog nooit een
candidaat hebben molten aanduiden. ('t Is zoo !)
De heer Van Caeneghem. De Vlaamsche Kamergroep moet in
betrekking komen met de Vlaamsche bonden buiten de Kamer.
(Goed zoo!)
Het voorstel des heeren Verhees, volledigd door den heer Van
Caeneghem, wordt aangenomen.
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De heer Voorzitter legt ter bespreking het eerste der vier voor-stellen, door den heer de Potter neergelegd. I° Vlaamsch Staatsblad.
Deze stelt vast, dat de heer Minister van justitie alle wetten,
benoemingen en verordeningen, rakende zijn departement, in het Staatsblad doet opnemen in beide talen. De andere Ministers, ook gekozen
door Vlaamschsprekende atrondissementen, zouden daar een voorbeeld
dienen aan te nemen. Wat de beer Begerem kan, behooren ook de
2nderen te kunnen. (Toejuichingen)
Het voorstel wordt zonder tegenkanting aangenomen.
20 Vlaamschspreken in de Kamer.
De heer de Munnynck (Gent), komt op tegen het gebiedend
mandaat om uitsluitend Vlaamsch te spreken.
De heer Janssens (Brugge), acht het onmogelijk, voor alle zaken,
mitsluitend bet Vlaamsch te bezigen. Dit kan echter gedaan worden
-in vele gevallen, b. v. in de bespreking over begrootingen, in de
verslagen, in ondervragingen gericht tot eenen Vlaamschen Minister,
bij 't stemmen, bij 't handhaven van der Vlamingen recht. (Toejuich.)
De heer de Potter. Tot voor weinigen tijd was ik van meening,
dat het niet noodig was in de Kamer onze taal te spreken, als wij,
door middel van het Fransch, ons recht maar bekrachtigd konden
krijgen. Sedert dat Waalsche afgevaardigden, bij de heropening der
Kamers, schaamteloos de Vlaamschsprekende leden hebben beschimpt,
ben ik tot het besluit gekomen, dat er veel Vlaamsch in de Kamer
moet gesproken worden, en ik stel daarom voor, te vragen dit zooveel
mogellk te doen, niet als een liefhebberijtje, maar als de uitoefening
en de staving van ons recht. (Toejuich.)
Verschillende leden nemen het woord om eerie wijziging (van
vorm) aan het voorstel te doen. Ten slotte wordt gestemd
De volksvertegenwoordigers des Vlaamschen groep zullen, in den
regel, Vlaamsch spreken, en enkel Fransch, als 't noodig is.
Worden nog gestemd, de wenschen betrekkelijk :
I • Het Vlaamsch voor het krijgsgerecht. — 2° Meerdere yen,
vlaamsching van het hooger en middelbaar onderwijs. — 3° Rechtvaardige rangschikking der gemeenten, in 't opzicht der taal. — 4° VerPlichte kennis der beide talen voor al de Staatsambtenaren en bedienden.
--15° Stemming der wetten in de beide talen. — 6° (Voorstel des
heeren Janssens, van Brugge) : het aanleeren onzer taal, in de Waalsche
gestichten, te bevorderen. — 7° In de nieuwe in te richten Afdeeling
van den Arbeid alleenlijk personen te benoemen, die beide talen
machtig zijn.
4° Vlaamschsprekende candidaten in de Vlaamsche provincan.
De heer de Potter vraagt dat de vergadering den wensch zou
'uitdrukken en overmaken aan de leiders der katholieke partij, voortaan geene candidaten voor de Kamer meer te benoemen in de
Vlaamsche gewesten, die dezer taal niet kennen. Al de gekozenen
des yolks moeten met het y olk in aanraking kunnen komen. Zijn er
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Walen van verdienste, aan wie bet behoort eene plaats in Kamer of
Senaat te geven, men late die kiezen in het Walenland. De betreurlijke scheuring in den scboot der katholieke partij, te Aalst tot stand
gekomen, is begonnen met de taalquaestie. Moeten nieuwe scheuriigen mogelijk worden gemaakt? Niemand zal dit hier beweren.
De dagbladen hebben onlangs medegedeeld, dat een Limburgsch
Kamerlid zijnen zetel zou willen afstaan aan den priester Pottier.
Niemand, meer dan spreker, wenscht dien uitinuntenden volksvriend in
ons Parlement te zien, maar men trachte hem eene plaats te geven
in een Waalsch arrondissement.
De heer Busson kan dit niet aannemen ; kan de heer Pottier
geen Vlaamsch, hij is de Vlaamsche, zaak genegen (?)
De heer Verhees spreekt in denzelfden zin. Er is geen Vlaming,
zegt Spreker, die den heer Pottier in de Kamer niet verlangt te
zien. (Toejuiching.en). Langs waar hij daar komen moet, moeten wij
hier niet bespreken .
De heer Janssens (St.-Nicolaas). Volkszaak en Vlaamsche zaak
zijn met elkaar in 't innigst verband. De heer Pottier is een yolksman, en 't zou, volgens mij, eene eer zijn voor een Vlaamsch arrondissement, dien verdienstelijken priester naar de Kamer te mogen
zenden (Toejuichingen).
De beer Van Caeneghem. 't Is de heer de Coswarem, die men
beweert zijnen zetel te willen afstaan aan den beer Pottier.
Welnu, de heer de Coswarem is een der stichters van den
Landsbond ; wij mogen ons op hem vertrouwen. Zoo lang hij zijn
ontslag niet gegeven heeft, is het voorbarig daarover te spreken.
De heer de Potter zegt het voorbeeld te hebben aangehaald,
omdat het, in algemeenen regel, betaamt dat de Vlamingen door
Vlamingen vertegenwoordigd zijn.
De meerderheid der vergadering zou eene uitzondering willen
maken ten dienste van den heer Pottier.
De dagorde uitgeput zijnde, verklaart de heer Voorzitter de
zitting geheven.
B.

TWEE LIEDEKENS IN DEN ZELFDEN TRANT

1.

K zat te bidden in de kerk
Daar schoot een straal door de oude ramen
En lag, een tintlend kleurenwerk,
Op 't koude marmer; en te zamen
Smolt purper, hemelsblauw en rood
De matte vloer juweelen bood.
« Ach ! >> dacht in 't binnenste mijn ziel,
« G . zijt dit marmer dof en koud
Waarop de rijke weerglans viel
Van levend purper, schittrend goud.
Gij zijt die nederige steen;
Maar 's Heeren licht speelt om u heen.
0 liefdeglans ! 0 gratiegloed!
Herschep mijn leven koud en duister ;
Werp op het marmer van 't gemoed
Uw duizendkleurig licht en luister.
Daal neder, zonne, van omhoog;
Verblijd met kleurenglans het oog!
II.
Ik zat in de donk'rende kerke,
De handen gevouwd voor 't gezicht.
Daar ginder de marmeren zerke;
Voor 't outer het brandende licht.
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Ik zat, en ik droomde bij poozen.
— Een Broom is ook vaak eerie, bee. —
Op 't outer de kwijnende rozen,
Zij geurden en treurden ook mee.
( 0 Heer! is mijn leven vervlogen,
Een schaduw op 't dorrende veld,
Een grashalm in 't groeien gebogen,
Een zwaluw naar 't zuiden gesneld ?...
0 Heer! is mijn leven vervlogen ?
En zie! in mijn handen geen vrucht!
't Verleden herrijst voor mijne oogen,
In schem'rende schauwen gevlucht... »
Ik peinsde — en door kleurige ramen
Schoot binnen een vurige gloed;
En goud en robijnen to zamen,
Zij tintelden rijk aan mijn voet.
En glijdend langs zerken en steenen,
En kussend plaveien en muur,
De kleuren karbonkelen schenen,
Juweelen vol gloed en vol vuur.
c 0! » dacht ik verheugd weer van binnen,
<4 Zij enkel mijn leven als 't glas,
Waar 't licht van Gods streelen en minnen
Door straalt, of het levendig was !
Geen kleur zou den kouden vloer streelen,
Zoo niet door de zonne doorgloeid.
Wil, Heer, mij lien glans mededeelen,
Die warm ook op anderen vloeit! »
Antwerpen.

M. E. BELPAIRE.
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BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
Leven van den Eerw. Heer Joannes-Benedictus de Clerck,
pastoor van Willebroek, door A. M. J. VAN MEEL, pastoor van
Ste-Catharina te Diest. — Drukkerij J..van der Linden, te Averbode.
1894. 134 bl. 89. Prijs : I fr.
Daar verschijnen hedendaags veel boeken op onze Vlaamsche
boekenmarkt, en toch ben ik nog niet teenemaal voldaan. Dikwijls
vraag ik mij zelven of : hoe komt het, dat men er niet wat meer
op denkt, het stof van onze oude bibliotheken weg ‘te borstelen, en
een nieuw kazakje te geven aan menigeen dier oude vrienden van
't Vlaamsche yolk van vroegei ? Mijns inziens zou men voor onze
huisgezinnen nuttig werk verrichten, met de degelijkste boeken, Welke
eens tot genot en stichting onzer bevolking dienden, doch van lieverlede verdwenen, wederom ander den man te brengen, en hun een
plaatsje bij ' den haard in te ruimen.
Hierop heeft de hoer van Meel gedacht, toen hij het leven van
Pastoor de Clerck heeft uitgegeven. Dit boek zag de eerste maal het
Licht in de eerste jaren onzer eeuw. Wil dit zeggen, dat deze nieuwe
uitgaaf 'outer een afgietsel der eerste is ? 0 neen! K De grond,tof,
zegt Pastoor van Mee], was goed, allerbest zelfs, maar zij moest
gezuiverd, herwerkt en in een anderen vorm gegoten worden. Wij,
vingen al dadelijk dies arbeid aan; doch door 't inlasschen eeniger
nieuwe bijzonderheden en 't aanbrengen der noodige verbeteringen, is
het oorspronkelijk werkje zoozeer veranderd, dat er, behalve de verdeeling en de grondstof, maar weinig meer van overblijft. »
Een woordje over den inhoud. Pastoor de Clerck zaliger overleed
te Willebroek, den 4 Juli 1804. Hij was geboortig van Reninge, op
bet fort Knok (21 October 1753), uit welhebbende ouders. Hij deed.
zijne eerste Latijnsche studien in het college van Meenen, kwam in
October 1772 naar Leuven, waar hij zijnen intrek nam in de Pedagogie
.De Lelie, om de studie der wijsbegeerte aan te angen; later ging
hij over naar het college van Driutius (Drieux), om er zich op de
godgeleerdheid toe te leggen. Eenigen tijd daarna werd hij priester.
Eerst predikant in Leuven, werd hij in 1783, met de eerste plaats op
het « groat concours » te Mechelen, pastoor benoemd van Willebroek.
Hier was hij het voorbeeld van een waren herder, en Pastoor van
Meel gewaagt beurtelings van zijne verschillende deugden, van zijne
sermonen en onderwijzingen, van zijnen iever en zijne onthechting,
van zijne versterving en ootmoedigheid, enz. Stichtend was zijne dood,
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gelijk zijn leven was stichtend geweest, en, zoo hopen wij, zal de
eeuwigheid voor hem de ruste zijn in den schoot van Abraham.
Het lezen van zulk een leven doet het herte deugd. Wondere
dingen vindt ge er niet in beschreven ; doch wie beweett, dat zoo iets
noodig is om een - goed boek voort te brengen ? Het ware te wenschen,
zoo schrijven wij den Bode van het Aartsbroederschajb van 0. L. V.
van het H. Hal te Averbode na, dat dit werkje in de handen
kwame van iederen leerling en van alle jonge levieten. c Dit heilig
leven zal menigen jongeling aansporen, om den roep tot den priesterlijken staat te volgen, en de jonge priesters zullen er een voorbeeld
ter navolging in vinden. Welk boek zou dus beter geschikt zijn tot
prijsboek? Daarenboven met den leerlingen goede Vlaamsche boeken
tot belooning hunner vlijt te laten meedragen, zullen ook varier" en
moeder, bioeders en zusters nut trekken uit de prijsboeken. » Die
wensch is ook onze wensch. Met zekere hoeveelheid genomen, kost
het bock merkelijk minder, zoo gebrocheerd als ingebonden. Daarbij
is het in ierlijke, onberispelijke taal geschreven. Met reden wordt het
dus aanbevolen.
J. BRABANTSEN.
Verslag van het Westvlaamsch Gouwverbond van den Vlaarn•
schen Katholieken Landsbond.
Een brochuurtje van 14 bl., dat ons toelaat onze welgemeende
gelukwenschen aan het Westvlaamsch Gouwverbond toe te richten,
om de krachtdadigheid en den ijver welke het aan den dag legt. Het
licht ons in over doel en streven van het Wvl. Gouwverbond, over
de tegenwoordige inrichting en den toestand van den Landsbond, over
de algemeene werking van den Landsbond, en ten slotte over de
bijzondere werking van den Landsbond in West-Vlaanderen en over
de gelduitgaven. Men ziet er uit hoe West-Vlaanderen de kroon spant
onder de Vlaamsche provincien wat de inrichting der Vlaamschgezinde
katholieke partij betreft; indien wij durfden, wij zouden er bijvoegen
dat wij, gezien die merkwaardige inrichting, zooveel te minder kunnen
begrijpen hoe West-Vlaandeten nochtans bij de andere provincien
achteruit staat wat de uitslagen betreft welke de Vlaamschgezinden er
bekomen hebben op politiek gebied. — Hoe ellendig is het b. v.
tot voor weinigen tijd niet gesteld geweest met het Vlaamschspreken
in den Gouwiaad? En is er tot hiertoe een enkele, onder de Westvlaamsche afgevaardigden voor Kamer en Senaat die de belofte heeft
gedaan aldaar in onze taal het woord te voeren? In gansch den Brugscheri
gemeenteraad zetelen er enkel twee of drie leven welke er het woord
voeren in het Vlaamsch !
Hartelijk woord tot den Werkman, door CH. LUCAS, doctor
in de Godgeleerdheid, secretaris van Z. D. H. Mgr den Bisschop van
Luik. Luik, drukkerij van het Weezengesticht Joannes Berchmans,
Walenstra it. 189 4. Prijs : I fr.
Onderrichting gehouden tot de Werklieden van Seraing
en omstreken, door CH. LUCAS. Luik, 1894. Prijs : fr. o,io.
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De Ambachtsgilden der Werklieden in de Middeleeuwen,
door GODEFROID KURTH, leeraar aan de Hoogeschool van Luik, vertaald door CH. LUCAS. (Overgedrukt uit het dagblad < Het Centrum ).)
Prijs fr. 0,20.
In Belgie is het overbo lig den lof te maken van alles wat het
jandteeken draagt van den zoo geleerden als edelmoedigen Luikschen
hoogleeraar, Godefroid Kurth. Wat zijne redevoeting over de ambachtsgilden betreft, de bijval welke haar te beurt gevallen is, toen ze op
ontelbare exemplaren, ofschoon in het Fransch alleen, het land door
verspreid is geworden, geeft ons het voile recht den bekwamen ver,taler geluk te wenschen ons dezelve thans aan te bieden in de landstaal der Viamingen. En uit ganscher harte voegen wij er den wensch
bij dat eene even ruime verspreiding als het geval was met het
Fransche vlugschrift, den vertaler voor zijn moeite moge kOmen beloonen.
Wat de twee andere werkjes betreft, waarvan de E. H. D r Lucas
zelf de schrijver is, doen wij vooreerst opmerken dat de Onderrichting
_tot de Werklieden van Seraing (in alle opzichten een uitstekend
propaganda-schrift, van 26 bl.) insgelijks deel uitmaakt van het io8 bladzijden lange Hartelyk woord tot den Werkman. Benevens bovengemelde
Onderrichting bevat dit werkje vijf voordrachten, in duidelijken, klaren
trant, over de uitbreiding en de natuur van 't socialismus, over de
gevolgen van 't socialismus, over de middelen om den toestand der
werklieden te verbeteren, over de vereenigingen der werklieden volgens
de leer des Pausen, en over de wijze hoe de strijd moet gevoerd
worden. Gezonde denkbeelden, in heldere, verzorgde taal, met medesleepende overtuiging uiteengezet zoo aarzelen wij niet het werkje
te kenschetsen. Den schrijver hoeven wij geen lof toe te zwaaien, na
,den lof lien Z. D. H. de Bisschop van Luik zelf hem toekende,
wanneer hij den wensch uitdrukte e dat dit uitmuntend werkje onder
onze dierbare werklieden, wien het bestemd is, ruimschoots verspreid
worde >>.
In 't jaar een der Socialisten, tooneelspel in drie bedrijven,
door VICTOR DE LILLE. Prijs : fr. 0,50.
Dit boekje, geschreven door den talentvollen schrijver Victor De
Lilie, bevat eene levendige en ernstige wederlegging van 't socialisme
het berinnert ons aan 't belangrijke schrijven van Richter, dat oak
het leven van een werkershuisgezin afschildert na het in voege brengen van 't stelsel der nieuwe zoogenaamde redders der maatschappij.
De heer De Lille heeft de voornaamste onrechtvaardigheden van
't socialistische stelsel doen uitschijnen op eene eenvoudige doch treffende wijze.
Het werkje is opgedragen aan den weledelen heer Baron 't Kint
de Roodenbeke, voorzitter van den Sènaat.

Les Trade-Unions et les Associations professionelles en

Belgique, par ERNEST DUBOIS, Chargé de Cours a l'Universite de
Sand. Gand, A. Suffer. beau volume de

230

pages, prix fr.

2.00.
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De vakvereeniging staat aan het dagorde; iedereen die de maatd
schappelijke zaak behartigt studeert ze, zelfs gaat nu een wetsontwerp
in discussie komen in de Kamers om haar de rechtspersoonlijking toete kennen.
Dlt werk willen ontleden ware eene studie moeten schrijven over
het gewichtig onderwerp ; zeggen wij enkel dat de schrijver r niet
alleenlijk zijne stof doorgrond heeft, maar ook zijn onderwerp toege.
licht en gestudeerd heeft op den klassieken bodem der vakvereenigingen,
in Engeland, waar hij in betrekking is geweest met de hoofden der
Britsche Trade- Unions.
Voor wie op de hoogte van dit belangrijk onderwerp wil zijn, iseen werk als dit onontbeerlijk.

Kon. Vi. Academie. -- Zitting van 2 1 Nov. — De commissie
van middeleeuwsche letterkunde vraagt de uitgaaf van de vroeger reeds
vermelde Chronyck van Brabant en Merchtem; die van nieuwere letterkunde bespreekt het uitgeven der biographieen van Dautzenberg, David,
Snellaert en Ledeganck.
Dezelfde commissie heeft een eerste gedeelte ontvangen van het
werk van Mr Obrie, over de Vlaamsche rechtstermen, insgelijks eery
werk over oneigenaardige schrijfwijzen, ingezonden door H. Meert, leeraar te Luik.
De heer Sermon brengt een gunslig verslag nit over het borstbeeldvan Ledeganck, door den Antwerpschen beeldhouwer Duwaerts gebei-teld en door het gouvernement voor de Academie bestemd,
Dr Hansen werd voor 1895 tot eersten, M. Ed. Gailliard tot twee.den bestuurder benoemd.
De heer Ed. van Even hield een hoogst belangrijke voordracht
over Bloemardinne, de vrouw, die in de dagen van Jan van Ruysbroeck,
in de 14' eeuw, leefde en zich destijds door haar \ eelvuldig besprokenr
doch tot nu toe weinig toegelichte stellingen, deed opmerken.
Was die Bloernardinne de dichteres Zuster Hadewige? Sommigen
bevestigen dit; anderen beweren neen, omdat de taal dezer dichteres
een veel ouder karakter draagt.
Werd verleden maand Bilderdijk ter Academie ingeleid; gisteren
trad er Vondel binnen, geleid door het nieuwe lid, den heer Gustaaf
Segers, leeraar bij 's Rijks Normaalschool te Lier. Hij handelde overVondel's persoonlijkheid.
De groote dichter, die den krijgsroem der Nederlandsche helden,
door de eeuwen heen deed klinken, was nochtans een zeer vredelievendman, en heerlijker zangen dan hij den vrede toerichtte, zullen er niet
veel in onze letterkunde bestaan. Hij, sours zoo stil en zoo zwaar.
moedig van inborst, was een gezellig en levenslustig man en vroolijke
scherts en guile kout waren hem eigen.
Beide voordrachten zullen in de Verslagen en Mededeelingen,
opgenomen worden.

U.,,.......
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Davids-Fonds. — In de laatstgehouden zitting des Hoofdbestuurs
is besloten
den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs te verzoeken, eenen Vlaming, en niet eenen Waal, te benoemen
tot studieprefekt bij het Atheneum van Hasselt ;
bij te dragen, tot beloop van 200 fr., in de kosten der oprichting
van een gedenkteeken op het graf van F.-A. Snellaert;
eenen letterkundigen wedstrijd uit te schrijven voor bet opstellen
eener novelle.
De uitgaven voor het jaar 1895 zijn vastgesteld als volgt
I. jaarboek. — 2. De maatschappelifke quwslie, door Th. Sevens.
— 3. De Roem van Antwerpen (Rubens). -- 4. Vlaamsche liederen
op muziek van Duitsche meesters. — Vaderlandsche historie, door
David (vervolg).
Ter uitgave (onmiddellijk) is aangenomen een lied, gecomponeerd
door den beer Osc. van Durme.
Het Hoofdbestuur hield zich verder bezig met de quaestie betrekkelijk het standbeeld van kanunnik David, te Lier, voor hetwelk de
Staat, de Provincie en de stad Lier hulpgelden hebben toegezegd. Eene
inteekening zal worden ingericht onder 'al de afdeelingen van het
Davids-Fonds, daar het betaamt dat een goed deel der kosten door de
Vereeniging gedekt worde. De Vriendt van Borgerhout is de kunstenaar die het beeld vervaardigt.
— Brugge hield eene feestvergadering en mocht den eerw. heer Erik,
Noordschen missionnaris hooren ; den 9 December voert Zele het geschiedkundig drama uit Boudewin van Gent of Wraak en berouw, van den
schrijver van « Robrecht van Eyne », den eerw. heer K. L. Van Voordenhove.
— Maandag, io December 1894, plechtige prijsuitdeeling aan de
laureaten in de prijskampen van het Gentsche Davids-Fonds. De Eerw.
Heer Erik-A. Wang, pastoor-missionnaris van Sint Olaf, te Chistiania,
en raadsheer van het Apost. vicariaat van Noorwegen, zal eene voordracht geven over dat land en terzelfder tijd eenige der schoonste gezichten toonen uit die wondere c Noordstreken », bij middel van vergrootglazen.
Het Vlaamsch in de Kamers, — Eindelijk heeft onze taal
triomfantelijk hare intrede in de Kamers gedaan en zooals het behoorde,
mocht onze leider de heer Coremans de eer ervan aan anderen niet
overlaten. Stippen wij het aan « ad perpetuam rei memoriam », en ook dat
in die heuglijke zitting van 15 November 1894 het woord insgelijks
in 't Vlaamsch gevoerd werd door den heer Juliaan De Vriendt.
Bijna al de Vlaamsche volksvertegenwoordigers legden dit jaar hunnen eed in 't Vlaamsch af. Ziehier hunne namen : Brussel : Coifs,
De Vriendt, Lauters, Mesens en Van der Linden ; Leuven : De Neeff,
de Trooz, Nyssens, Rosseeuw en Schollaert; Antwerpen : Biart, Coremans, Delbeke, De Winter, de Ramaix, Koch, Meeus, Ullens, Van
den Bemden en Van den Broeck ; Mechelen : Broers, Cauwenbergb,
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Fris en Lefebvre; Turnhout : Coomans, de Bioqueville en Dierckx;
Hassell : gartuyvels, de Corswarem en de Theux; lifaaseyck : Helleputte; Tongeren Desmaiziêres en Indeken ; Brugge : Visart, Ronse
en De Clercq ; Kortrijk Liebaert, Reynaert en Tack ; Roeselare :
de Jonghe en Spillebout; Tielt van der Bruggen; Oostende : Carbon
en Hamman; Gent : de Smet, Begerem, de Hemptinne, Van Cleemputte, Eeman, Ligy, Maenhout, De Guchtenaere, Huyshauwers; Aalst
De Sadeleer en Dierickx; Oudenaarde : Raepsaet, De Malander en
Thienpont; Sint-Nicolaas : Janssens, Raemdonck, Van Naemen en
Verwilghen ; Dendermonde : De Bruyn, De Kepper en Van den Steen;
Eecloo : Baron 't Kint.
Deden hunnen eed in 't Fransch : De Landtsheere (Dixmuide),
Visart (Veurne), Van den Peereboom (Kortrijk), Beernaert (Tielt), Berten, Colaert en Iweins (Yper) en verder eenige Brusselaars.
In den Senaat mocht hetzelfde gelukkig verschijnsel waargenomen
worden, niet minder dan 39 leden deden hunnen eed in 't Nederlandsch.
Het is in 1863 dat de eerste parlementaire Vlaamsche eed in de
Kamer afgelegd werd en namelijk door den heer Jan De Laet.
Een Vlaamsche groep zal denkelijk in de Kamers gevormd worden,
tot dit einde heeft de Landsbond den 2 December eene vergadering
te Gent belegd. De zaak is in gang en in goede handen.
Vlaamsche Schouwburg, te Gent. — Goed zijn de Gentenaars,
goed als brood! De vrijzinnige Vlamingen vragen, jaren lang, eenen
nieuwen Vlaamschen schouwburg. Na jaren tegenstribbelen stemt de
gemeenteraad het maken van een nieuwen schouwburg, op eene plaats
(Koormarkt), die hij w61 wist ongeschikt te wezen voor het doel, en vele
klachten te zullen uitlokken, voornamelijk uit hoofde van het XVI e eeuwsch
Schzppershuis, dat er al achter aan paalt. Aan dien kant des gebouws
(Graslei), werden huizen gekocht, lang onbewoond - gelaten, eindelijk
afgebroken. Nadat de puinen daar twee, drie jaren te zien zijn geweest,
wordt in denzelfden gemeenteraad het voorstel gedaan om van het
Fakhuis, op de Koornmarkt, dat tot nieuwen schouwburg moest
ingericht worden, eene... Beurs te maken. Dit voorstel werd gedaan
veertien dagen nadat, vanwege het stadhuis, ten gelieve der vrijzinnige
Vlamingen, was bekend - gemaakt, dat de bewoners van nog eenige
of te breken huizen opzeg handen gekregen om er van door te trekken
en dat de werken aan den schouwburg zonder verder uitstel zouden
aangevangen worden.
Gedurende jaren, voor elke kiezing, is de « Nieuwe Vlaamsche
Schouwburg » een kalmeerend middeltje geweest om zekere nuchtere
lieden te bevredigen. En die lieden hebben dat, waarachtig! geloofd,
hoewel ze, gelijk andere burgers, wel wisten, dat de gemeentekas geen
geld had voor eenen schouwburg. Nu de kiezing gedaan is, en er
hoegenaamd geen vooruitzicht op beter tijden bestaat bij de nog
heerschende regentie, nu laat men den schouwburg maar, waar hij is,
met het gevaar van honderden slachtoffers, in 't geval dat daar ooit,
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bij eene vertooning, brand kwame uit te barsten, te laten dooddringen en doodroosten.
Men heeft vastgesteld — zonder de minste bevreemding, 't'is waar ! —
dat Been enkele « Flamingant 3, van den gemeenteraad den mond
geopend heeft om het Beursplan of te keuren, zelfs zij niet, die in
zeker weekblad ellenlange artikels hebben geschreven tot het bekomen
van eenen nieuwen schouwbnrg!
Zijn de Gentenaars niet goed — good als brood?
_P S. 't Bovenstaande was gezet, toen een dagblad meldde, dat
er toch van het Pakhuis een Vlaamsche Schouwburg gemaakt zal
worden. Echt — of nog eens voor... de leute?
Nederduitsche boeken, in den vreemde gedrukt. — De
beer Wouter Nijhoff, te 's Hage, maakt de redactie van het Belfort
opmerkzaam op Bzbliographische Adversaria, V' deel, bL 231-287
(1886), waar Nederlandsche boeken aangeduid zijn, in den vreemde
gedrukt. Ook in het vervolg op de Bibl. Advers., 2 9 reeks, I ® deel,
blz. 225-238 (1894). — Voor deze mededeeling ontvange de beer
W. Nijhoff onzen welgemeenden dank.
De Dicht- en Kunsthalle heeft het eerste gedeelte eener reeks
brieven, door Ledeganck aan Blieck geschreven, afgekondigd. In een dezer
(1836) betwijfelt de Eekloosche dichter, na de verschijning van Van
Duyse's Willem Tell, c of deze wel gevoelt wat Dkhtkunst zij. * —
Deze zinsnede heeft vanwege den heer Fl. van Duyse een antwoord
uitgeliokt, uit brieven van Blieck aan Pr. v. D., en bewijzende dat
eerstgenoemde van een geheel ander gevoelen was dan zijn vriend uit
Eekloo...
Is de afkondiging van eene bitzoindere briefwisseling wel goed te
keuren ? Wie een brief schrijft aan eenen vriend, hoe deze ook
heete, welke stand of rang hij in de samenleving ook vervulle —
denkt er niet aan, dat zijn schrijven openbaar zal worden gemaakt.
Vermoedde hij zoo iets, dan, ongetwijfeld, zouden de meeste epistels
wel een anderen vorm bekomen dan degene, in welke ze c voor den
vriend 3 worden gegoten. Ongetwijfeld hebben brieven van geleerden,
dichters en kunstenaren belang voor de geschiedenis van het vak, dat
ze beoefenden, maar het blijft eene zeer delicate zaak, die gansch bizondere
stukken in de wereld te zenden. In vele gevallen toch doet men
den briefschrijver daarmede een groot zedelijk nadeel, want brieven, soms
met haast, onberaden geschreven, verraden weleens leelijke karaktertrekken, of ongelukkige invallen, waar het kunstwerk niets gemeens mede heeft.
ZOO is het geval geweest met Bilderdijk; zoo is 't ook met den brief van
Ledeganck, blijk gevende van kleingeestigheid en afgunst, en daarbij,
meer of min, de uitlegging gevende van het felt, hoe zekere letterkundigen, Lang na Ledeganck's overlijden, Pr. v. D. hebben gekleineerd,
ja met hunnen haat vervolgd, gelijk Prof. MICHEELS in zijne schoone
studie over den dichter onbewimpeld laat zien.
D.
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Wenken en Vragen. — 1k vind eene aanteekening dagteekenende
van de jaren '40 : « Een onzer dichters heeft den lof van Elene
(dorp in het Land van Aalst) gezongen in rijmen, die niet al te zacht
zijn » enz. — Vie meldt ons, waar dit vers te vinden is?
Plaatsnamen. — De Commissie, bij koninklijk besluit aangesteld tot het overzien der plaatsnamen van Belgie, heeft het
eerste gedeelte harer taak voleindigd en den heer Minister de lijst
medegedeeld der gemeentenamen van Belgie.
Het werk heeft, betrekkelijk, lang geduurd, maar zoo iets
kan niet met overijling warden verricht. Van de "grondige studie
en den arbeid der Commissie getuigen 18 zware portefeuilles, behelzende, boven de verslagen der 175 zittingen, en het algemeen
eindverslag, opgesteld door den beer Coopman, secretaris der Cornmissie, de uitgebreide briefwisseling met archivarissen, geleerden en
plaatselijke besturen, de notas door de Leden der Commissie ingestuurd, en wat dies meer,
De ' beer Minister heeft het werk der Commissie medegedeeld
aan de Commission centrale de statistique, welke haar oordeel er
over heeft uit te brengen.
t Antoon Rubinstein, de wereldvermaarde Russische klaviervirtuoos, is te Peterhof in den ouderdom , van 64 jaar oveileden. Als
toondichter viel hem hetzelfde gelukken niet te beurt.
t Louis Figuier, Fransche schiiiver, bekend om zijne talrijke
wetenschappelijke vulgarisatiewerken. Een zijner meest gewaardeerde
gewrochten is Merveilles de la sczince.
t Mevrouw Weduwe Hendrik Conscience geboren MarieAntoine Peinen De vrouw van onzen grooten romanschrijver was
slechts 75 jaar oud, zij is gestorven te Elsene en haar lijk is in den kelder
van hal en gemaal, op het Kielkerkhof te Antwerpen, bijgezet.
I- Claudio Jaunet, de vermaarde economist en professor aan het
Katholiek Instituut te Parijs. Hij was slechts 50 jaar oud; zijn
afsterven is een zwaar verlies voor de katholieke wetenschap.
Onder zijne menigvuldige werken, melden wij : Etude sur la
loi Voconia, L'internationale et la question sociale,les Etats- Unis contemporains, les societe's secretes, le socialisme d'etat et la re:forme sociale,
le Capital, la finance et la speculation. Hij werkte ijverig mede in
het tijdschrift : Re:forme sociale,
t Victor Duruy, historieschrijver en oud-minister in Frankrijk ;
men heeft van hem Histoire des Romains et des peuples soumis a
leur demi nation, Histoire des Grecs, Histoire Universelle, alle werken classiek in zijn geboorteland.
T Francis Magnard, hoofdopsteller van Le Figaro. Hij was
Belg van ge 1,5oorte (V enviers) doch dubbel Franschman genaturaliseerd,
-want geen gelijk hij bezat den geest in zwang_ op den Parijzischen
rboulevaid. Als- journalist bezat hij thans misschien zijne gelijken niet,
voor wat ken2is, taal en iozonderheid kiaren en soberen stiji betreft.
Ongelukkiglijk was de man een scepticus.
t Kanunnik Maffre,- bestuurder der Semaine religieuse
„hij schreef onder audere een werk over het leven en de werken van
Lacorda ire .
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WESTVLAAMSCH 1DIOTICON

lijvig Idioticon is versierd met het portret
van Deken De Bo, den ijverigen en veri4
dienstelijken verzamelaar van dezen aanzienlijken Westvlaamschen woordenschat. Noem ik Deken
De Bo den verzamelaar van dezen woordenschat,
dan geef ik den keizer meer dan hem toekomt,
maar aan den anderen kant doe ik hem te kort.
Immers hij was niet alleen om het materiaal van
dit Idioticon samen te brengen. Het Idioticon is
de samensmelting van woordenlijsten opgesteld
behalve door De Bo, door G. Gezelle; De Smet,
pastoor van S t Pieters te Ieperen; Dezuttere, onderwijzer te Stalhille ; De Corte ; K. Verschelde, bouwkundige te Brugge; J. Weale, oudheidkundige,
Brugge; K. Rogiers, prof. in 't bissch. college te
Meenen; J. Schipman, geestelijke schoolopziener;
H. A. De Badts, onderpastoor te Heule; A. Van
Quaethern ; A. De Carne, prof. in 't Seminarie te
Rousselaere; P. Baes, R. Carette, A. De Geetere,
prof. in 't bissch. college te Brugge; A. Van Hes, L.
De Badts, Aug. Desiere, theologanten; Luyssen, prof.
in 't bissch. college van Veurne; C. Vanhu llebusch,
.4_ ET

(I) Westvlaamsch Idioticon bewerkt door L. L. DE Bo, puiester;
heruitgegeven door JOSEPH SAMYN, priester, leeraar in 't Bisschoppelijk College te 1VIeenen. Gent, A. Suffer, 1892. Prijs ingenaaid fr. 22,
gebonden fr. 26.
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pastoor te Swevezeele ; F. Verstraete, pastoor te
St Kruis; K. De Waele, onderpastoor te Ledeghem;
eerw. A. Scherpereel enz.
Met opzet heb ik de lijst dezer personen over-,
geschreven, omdat hunne namen, vooral hun maatschappelijke stand, een weinig licht werpen op de
Westvlaamsche Taalbeweging, waaromtrent later een
weinig nader.
Deken De Bo was meer dan de verzamelaar van
den Westvlaamschen woordenschat. Dezen schat
heeft hij niet alleen in zijn Idioticon opgenomen ;
hij heeft de kaart geteekend van het gewest, waar
hij gebezigd wordt : begrensd ten Westen en ten
Zuiden door eene lijn, loopende van de zee bij Grevelingen langs de Aa (I) bij S t Om cars, verder langs
Renescheure, Boeseghem, Nieuw Berquin, Steenwerck, Ploegsteert, Waasten, vandaar langsheen de
Leie tot Wervick ; deze lijn scheidt de Westvlamingen van de Franschen en de Walen af; de grens
tusschen Oost- en Westvlaamsch loopt van Wervick
over Meenen, Kortrijk, Harelbeke, tot Vive-St-Baafs
op de Leie, vandaar langs Wacken, Marckegem,
Aarseele, Caneghem, Ruiselede, S t Joris, Lapscheure
tot Sluis. Binnen die . grenzen, wonen omtrent een
millioen Westvlamingen.
De groote verdienste van De Bo was, dat hij
Bien uitgebreiden woordenschat toelichtte, ieder wodrd,
iedere uitdrukking zoo nauwkeurig mogelijk omschreef,
en overal, waar hij kon, excerpten bijvoegde, getrokken uit schriften en schrijvers van uit den voortijd
tot in onze dagen. Bij de keus dezer schriften en
schrijvers was altijd geen methode aanwezig. Men
vindt er onder eenige kronieken van Westvlaamsche
steden ; verder Westvlaamsche schrijvers van vroeger
en van heden; benevens schrijvers uit andere gewes-

(I) Zie in KRAMERS ' Geographisch Wdb. der geheele Aarde,
Gouda, G. B. Van Goor Zonen.
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ten. Uit den voortijd zijn de aangehaalde schrijvers
uit andere gewesten zoo talrijk als de Westvlaamsche. Nu, een Westvlaamsch Idioticon moest
natuurlijk hoofdzakelijk excerpten geven uit Westvlaamsche schriften. Wat is er uit excerpten uit
niet Westvlaamsche schriften in een Wvl. Idioticon
te besluiten? 1 0 Dat het geexcerpeerde woord behoort
tot de algemeene schrijftaal; daartoe was verwijzing
naar een degelijk woordenboek als dat van Van
Dale, of naar de woordenlijst van De Vries en Te
Winkel voldoende ; 2° dat het Wvl. woord ook tot
andere dialecten behoort of er toe behoord heeft;
vergelijking met andere Idioticons was hier hoofdzaak voor het eerste punt; deze vergelijking wordt
trouwens in het Idioticon gemaakt; wat het tweede
punt betreft, moesten hier vooral schriften uit de
vroege middeleeuwen in aanmerking komen ; want hoe
hooger men opklimt, hoe meer de schriften dialectisch
gekleurd zijn; hier schiet het Idioticon te kort; ook wat
Wvl. schrijvers betreft, mag het bevreemding baren,
dat Jan Yperman schier de eenige aangehaalde oude
Wvl. schijver is. Daar de Wvl. particularistische
taalbeweging o. a. rechtvaardiging zoekt in het feit,
dat het Wvl. dialect in de middeleeuwen « tot grondslag en regel diende aan de algemeene neerduitsche
schrijftaal, (I) » is hier eenigszins mangel aan consequentie. Is het dan begrijpelijk, dat Maerlant,
Utenbroeck, Jan de Weert niet opgenomen zijn in
de lijst der aangehaalde schrijvers ?
Wat een rijken schat, excerpten was er niet nit
Maerlant te halen, interessante excerpten, die ten
voile zouden aangetoond hebben, welk een archaistisch
karakter het Wvl. heden nog vertoond. Zoo bijv.
heeft meerder in 't Iepersch nog steeds den zin
van orooter, dien wij vinden bij Maerlant :

(I) Hier wordt in de Ial. IV verwezen naar J. David, Vaderl.
4

Rist., IV, blz. 8.
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c Dachterste voete sijn min no me
Alse der ganse voete twe,
Maar merer, ende die clauwen ront,
Nat. Bl. 1 1, 855

Te Ieperen teekende ik maand mann. op en
volgens het Id. is het woord dit ook in Fr.-V1. Vgl :
Sijn haer dat wast ende waent
Metter maen in elken maent ;
id.

1325

Dat is trouwens het oorspronk. geslacht van
het woord, dat mann. is in 't Got. menqs, Ohd. mango.
Ags. monad; het Nhd. Mona/ is het nog.
De constructie bij Maerlant :
Als een gequetst hoot beghint gellen,
Lopen op hem sine ghesellen
Nat. Bl. 1 1, 731

vinden wij nog in 't Iepersch, begunnen lo,ben,begunwen spelen.
Wiedauw vinden we als collectief bij Maerlant :
Nu wassei daer erehande haghen,
Die smale langhe roeden draghen,
Ende als et dan ghedronken hevet,
En et in feesten hevet ghelevet,
Gaetet spelen jeghen die roeden
Ende met sine hoerne verwoeden,
Ende speelt zoo vele in den wedauwe,
Dat sine hoerne, ghetant nauive,
Verwerren in ghoenen telghen.
Nat. Bl. II, 911.

Vgl. Er zit een haas in den wiedauw, in het Id
Blank = stomp, vinden we ook in de Nat. BI. :
Eyete scarp ten minderen ende,
Screef die ghene diet ware kende.
Bringhen hanen, als wijt kennen,
Ende die blonke bringhen die kennen.
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Hier ook het werkw. dat niet in 't Id. staat :
Als hi gaet daert hart es iet,
So trekt hi sine clauwen in,
Dat si blonken de min,
Nat. Bl. I1, 2192.

Bij strale zouden we bij y. als excerpt vinden :
Want als die heert es ghewont
Met eene ghevenijnder strale,
Et hi dit cruut ende gheneest hem wale.
Nat. Bl.

1116.

Bij navond
Die navens niet siet ghereet, Ete die levere van der gheet,
Hi siet navens vele te bet.
Nat. Bl. II, 961.

Bij ver(w)oed in

den zin van dol :

Men zal geven verwoeden honden
In hare spisen tallen stonden
Capoens drec, dat es hem goet;
Nat. Bl. II, 725.

'hetgeen niet veel klem geeft aan de gewaagde
etymologie : « Hoewel dit wroel, vroed kan beschouwd
worden als samengetrokken uit veroed, is nogtans (sic)
aan te merken dat het eng. wroth, en het zvv-eedsch
-wred juist hetzelfde beteekenen, » en om den wine
dier afleiding, werd nevens vroet, vroed de spelling
wroed, wroel opgenomen, die evenwel in 't Id. geen
reden van bestaan heeft, daar verwoed, blijkens het
excerpt, wel degelijk de oorspr. vorm zal zijn van
de samentrekking; wroth en wred hangers samen met
wreed.
Bij nauwer :
Die dier wandelt bi ,der zee
Ende in holen van berghen mee,
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Als et nauwer niet en twint
Te luxene hi der ze en vint.
Nat. Bl. II, ?043.

Bij winbrawe
Experimentator seghet over waer,
Dat van den buc die galle
Die winbrawen doet vallen alle.
Nat. Bl. Ii, 968.

Kort, deze voorbeelden kon ik met honderden
vermeerderen.
Doch kom, laat ons niet te veeleischend zijn
maar dankbaar blijven voor hetgeen ons geschon-ken werd : we kunnen best begrijpen, dat het ver-gaderen der excerpten, die in het Idioticon verspreid
liggen, een ontzaglijken arbeid vereischte.
Dat die arbeid vrucht gedragen heeft en dat hij
gewaardeerd werd, wordt het best bewezen door
het feit, dat van zulk een lijvig werk de tweede
uitgaaf verschenen is, bezorgd door den Heer Jozef
Samyn. Hoe heeft de uitgever zich van zijne taak
gekweten? Hij zelf zegt het ons in zijn Voorwoord
(germanisme voor het Nederl. Woord vooraf, Voor&richt). Hij heeft den woordenschat der eerste uitgaaf behouden en heeft het bijvoegsel dat in de
eerste uitgaaf achteraan kwam (blz. 1455-1481) daarin
gesmolten. Zeer gelukkige veranderingen heeft hij
toegebracht. Zoo bijv. hij per ab-orde in de volg-orde der woorden de verschillende wisselvormen van
een zelfde woord opgenomen, welke bij De Bo alleen
bij dat woord voorkwamen. Bij de verschillende deelenvan samengestelde woorden, wordt, daar waar zii
in de volgorde voorkomen, naar de volledige samen-,
stelling verzonden; zegswijzen, waar een zelfde woord
_in betrokken is, en die in de voorgaande uitgaaf
verspreid waren, zijn hier onder 'tzelfde woord
gebracht, met verzending naar het woord, waaronder
de uitdrukking verklaard wordt. Dat alles is stellig
verdienstelijk en verhoogt de bruikbaarheid van het-
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Idioticon. Maar, heeft desniettegenstaande, de uitgever
zijn taak niet te licht • opgevat ? Wanneer ik die
vraag met ja beantwoord, wil ik de schuld maar
gedeeltelijk op den Heer Samyn leggen. Het grootste
Acleel der schuld moet gedragen worden door de
particularistische beweging, onder wier vaandel de
Beer Samyn zich stelt. Een volkomen welenscha it.pelk
werk is het niet en dat kon het niet worden, omdat
de gedachte, die het aanzijn aan het Idioticon schonk,
niet een zuiver wetenschappelijke gedachte was.
Immers het doel was hier niet : den woordenschat
eener gouw boeken oni zoodoende materiaal aan
te brengen, dat tot laalkundige doeleinden bruikbaar
zou zijn. Neen ; men bracht clien woordenschat bijeen,
omdat men, door een particularistischen geest bezield,
zich niet wou bedienen van de algemeen gangbare
Nederlandsche taal; een zeker soort van chauvinisme
op kleine schaal, kon er niet in berusten, dat de
taal van het Noorden thans den toon geeft, en dat
soort van chauvinisme was niet vrij van godsdienstige
roerselen. Liever nog zullen we Fransch spreken,
zei kanunnik Duclos, dan het kettersch Hollandsch.
Of is het niet waar, hetgeen de Heer Micheels niet
fang geleden schreef : « ... in een aanmerkelijk
gedeelte van ons taalgebied, ni. West- Vlaanderen
(wordt) in de meeste geschriften en op vele scholen
het letterkundig Nederlandsch door de plaatselijke
tongvallen verdrongen, onder voorwendsel van afwering der protestantsche Hollandsche boeken ( 1). v Zeer
scherp voegt hij er bij ,: « Om zoo jets te gelooven
moet iemand toch bekrompen en kortzichtig zijn;
is het dan een geheim, dat bier te lande niet alleen
vele pastoors en kapelanen, vooral in Limburg, maar
zelfs bisschoppen — vergis ik mij niet ook de kardinaal aartsbisschop van Mechelen — zich tegenover
het yolk van het Nederlandsch bedienen ? Dat in
(I) JAN MICHEELS, Prudens van Dupe 4/a leven en zine

perken, blz. 190.
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Noord-Nederland de katholieke priester Schaepman,de kloosterlingen Van Meurs, Allard, willen de Maastrichtenaar Servatius Dirks, pastoor Brouwers, de
leeken Jos. Alberdingk Thijm, Johan Bohl, de ver-tolker van Dante en vele anderen, die ik niet ken,
voor geenen hunner landgenooten van eene andere
kerkgemeente in dat opzicht moeten onderdoen? Hoe
droevig dat die brave West-Vlamingen, onder welke
eenigen geenszins van letterkundige begaafdheden
verstoken zijn, aan zulke noodlottige kleingeestigheid niet willen verzaken l, »
En trouwens, mag men vragen, wie ondervindt
van dat kettersche in Hollandsche romans doorgaans
het minste ziertje? En zelfs waar een boek nog door
een protestantsch predikant geschreven is, zal dekatholieke geloovige daarin iets vinden, dat aanstoot
geeft? Is de Camera Obscura van den orthodoxen
HILDEBRAND niet vlekkeloos rein? Zal niet een boek
zooals JONATHAN ' S Waarheid en Droomen iederen
lezer stichten, tot welke geloofsbelijdenis hij ook
behoore? 0 wat mochten we ons gelukkig prijzen,
kon zelfs ons katholiek yolk bladzijden lezen van
zulk verheven gevoel doortinteld als die, welke uitde pen van HASEBROECK vloeiden! Maar ziet men
dan niet in, welke schatten van fijne beschaving,
van heiligen ernst men het yolk onthoudt, wanneer'
men het door eene particularistische letterkundige
opvoeding wars maakt van werken, die niet geschre -_
yen zijn in de gewestelijk gekleurde taal, welke
men hem onderwijst? Want het spreekt vanzelf, dat
het yolk, taalkundig aldus opgeleid, niet zonder
inspanning werken zal lezen, zelfs door Zuidnederlanders geschreven, wanneer deze geen Westvla-mingen zijn ; Noordnederlandsche lectuur, zal natuurlijk
voor hem begraven blijven. En men zegge niet, dat
onder de tegenwoordige omstandigheden Noordneder-landsche lectuur voor ons yolk te zwaar om verteere n
is ; men reppe toch niet van dat hoog Hollandsc h.
De opvoeding alleen heeft bier schuld. Had men aan
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't yolk in zijne algemeenheid, Nederlandsch geleerd,
--maar Nederlandsch dan zou het met die lectuur
vertrouwd wezen en hoeveel zou dan voor de
beschaving gewonnen zijn ! Men spreke hier niet van
onmogelijkheid; de Waalsche dialecten, het Luiksch
bijv., , staan veel verder van het Fransch af, dan eenig
onzer dialecten en allerminsle het Westvl. van het
hoogsle Hollandsch. En toch zal de nederigste Waalsche wroeter een Fransch boek, een Fransch dagblad
lezen. Waarom? Hij leerde Fransch; er bestaat een
,ordentelijk onderwijs in het Fransch. Een degelijk
-onderwijs in het Nederlandsch hebben wij niet, vooral
-niet in de lagere school; er zijn schier geese onderwijzers, die wat Nederlandsch kennen; in het middelbaar onderwijs, zijn de leeraars, die wat van de
taal kennen, dun gezaaid. En ziedaar de eenige reden,
waarom' men van hoog Vlaamsch, hoog Hollandsch
hoort gewagen, zelfs door ontwikkelde Vlamingen.
Heeft men ooit gehoord van haul francais? Welnu,
den toestand, die voor het Waalsche yolk bestaat,
kunnen we voor het Vlaamsche yolk scheppen. Dit
ligt binnen ons bereik. Maar wat dan, als we net in
tegengestelden zin werken, zooals de Westvl. beweging het doet? Het is mijn heilige overtuiging, dat we
dan, tegenover de beschaving, een zware schuld op

.onze schouders laden; want moet dan niet ons yolk
in zijn globale massa achterlijk blij yen ?
Wat er van zij, het Westvlaamsch, zeggen de
particularisten, was de grondslag van het algemeen
Middelnederlandsch (ze stellen zich inderdaad voor,
dat er een vaste, algemeene Middelnederlandsche
schrijftaal bestaan heeft); daarom, willen ze, alhoewel
de hegemonie, thans op Noord-Nederland is overgegaan, het recht niet opgeven, zich in de schrijftaal
to bedienen, « van hunne eigene woorden en wendingen, die den loelssteen van eene gezonde laalkunde
niet vreezen. » En dat is de oorsprong van het
Idioticon, dat aldus niet meer een Idioticon is maar
een Westvlaamsch woordenboek. Dien heelen
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denschat, die daar in te zamen gebracht is, willen
zij in de schrijftaal bezigen. Maar eene taal bestaat
niet alleen uit woorden en uitdrukkingen; ze heeft
eene spraakkunst e namelijk buiging, vervoeging,
woordvorming, syntaxis. Willen de Westvla,amsche
particularisten consequent blijven, dan moeten ze hun
eigenaardigen woordenschat tevens bezigen naar de
regels hunner eigenaardige spraakkunst. Doen ze
dat? In -'t minste niet. Hetgeen ze schrijven is geen
Westvlaamsch; het is ook geen Nederlandsch ; het
is eigenlijk een mengelmoes, waarin men te vergeefs
naar de minste consequentie zou zoeken. De Inleiding van De Bo is daar om dat te bewijzen. Een
greepje er uit maar; ultmieken is geen Nederl. en
geen Westvl., uulmieken zou Westvl. zijn ; elfste,
negenste zijn wel Westvl. vormen die tevens ook tot
andere dial. behooren, naast de Nederl. elfde,negende;
afj5alen is volgens het Idioticon zeif, geen Westvl.,
het beteekent in het Nederl. wel me/ fialen'afzetten,
afbakenen, begrenzen, maar inlet scheiden van zooala
hier; bovendien beteekent het woord, waar het
gebruikt wordt « de Otto-gracht of Oude-Schelde,
die het Graafschap afj5aalde van Rijks-Vlaanderen »
letterlijk genomen, niets; almendal is Westvl,; overlang niet in 't Idioticon ; in 't Nederlandsch
niet zeer gebruikelijk ; mieken is Westvl. ; venders is
geen Westvl. en ook geen Nederl.; schrJvende
id.; wilt, 3 p. e. is dialect, geen Nederl.; « er zin
woorden en wendingen die men maar in de school
en in de boeken leert,.... het zin er andere die
men leert rond (I) den heerd; » het eerste er zin is
Nederl. het tweede het zin, is Wvl. ; dierbaar staat
niet in 't Idioticon; het is Nederl.; hier wordt dus
niet de 'gewone Zuidnederl. particularistische vorm
duurbaar gebezigd, die nergens bestaat; « noodzakelijkheid van 't fransch te kunnen; zelfs de dia(I) Zuidnederl. voor rondone.
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lecten maken ten minste ins den noemvorm, onderscheid tusschen kennen en kennen, als ze niet eer,der uitsluitend den vorm kennen bezigen, enz. enz.
Dat in dat mengelmoes, waar nog afwijkende spellingen zouden uit te rapen zijn, dan nog een groot
aantal gallicismen, als deel maken faire jiartie voor
,deel uitmaken enz. voorkomen spreekt vanzelf.
Ten slotte ; wat verwachten de Westvlaamsche particularisten wel van hunne beweging ? Dat
het beschaafd Nederlandsch, zooals het thans gevestigd is, een groot gedeelte der woorden, uitdrukkingen, zegswijzen, waar zij iich van bedienen,
opnemen zou ? Vergeefsche hoop . Want eene
letterkundige taal kan, mag zelf storadisch een
bij voegl. naamw., een zelfst. nw., een werkw. enz.
uit eenig dialect opnemen, wanneer dat woord eene
leemte komt aanvullen; met het meerendeel der
Westvlaamsche particularismen is dat niet het geval,
want het beschaafd Nederlandsch is thans _genoegzaam ontwikkeld om eene uitdrukking aan de hand
te doen 'voor ieder denkbeeld, iedere gedachte ; het
zal zijne beoefenaren zelden in den steek laten ;
maar jets is daartoe noodig : Nederlandsch kennen.
Het is gewoonlijk maar waar die kennis te kort
schiet, dat provincialismen 'de pen ontvloeien. Mag
de beschaafde taal elementen aan de dialecten ontleenen, op gevaar of van tot ondergang gedoemd
te zijn, rrag ze niet de sluizen wijd open zetten,
voor alle particularismen, die willen binnen drijven.
En hier dreigt dat gevaar. Waar het Westvl. het
recht bedingt, een gedeelte van zijn woordenschat
opgenomen te zien worden in de beschaafde taal,
zou men daar geen rekening moeten houden met
de aanspraken van iedere streektaal, Oostvlaamsch,
Brabantsch, Limburgsch? Stellig. Hoe zou het er
dan uitzien met de taal? Heel treurig, want ze ware
vernietigd. Immers, ieder gewest heeft zijn eigen
idiotismen, zijn eigen bulging, zijn eigen syntaxis
,op vele punten. In de plaats eener algemeene vaste
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taal, algemeen begrepen omdat ze sedert zeer langen tijd tot inkleeding der gedachten gebezigd wend,
zouden getreden zijn een aantal talen, die wel
lets gemeens zouden hebben, maar die elk op zich
zelf toch zeer sterk dialectisch gekleurd zouden zijn.
Daarmede ware de eigen beschaving van ons yolk
den bodem ingeslagen.
Hebben de Westvlaamsche particularisten aan
de eene zijde geen recht te verwaclaten, dat hunne
wenschen zouden in vervulling gaan, hoe staat hetaan de andere zijde, met den IA erkelijken invloeddien hunne beweging op den letterkundigen vorm:
in Zuidnederland heeft uitgeoefend ? Die is nul,
want buiten Pol De Mont in zijne Sturm-en-Drang-,
periode (I) door persoonlijk verkeer met Aalbrecht
Rodenbach, heeft niemand ooit van hen eenigen
invloed ondervonden, omdat hunne geschriften buiten
West-Vlaanderen schier totaal onbekend blijven, dam'
ze ook voor menschen uit andere gouwen ongeniet-.
baar zijn. Mag het dan niet jammer heeten, dat een
dichter bij Gods genade zooals Guido Gezelle, die
de taal naar al de luimen van zijn dichterlijk ver-,
nuft weet te kneden, die zone taal z66 onder de

knie heeft, te weinig genoten wordt, omdat de stof
waaruit zijne gedichten geweven zijn niet is : de
algemeene Nederlandsche taal? Hoogst jammer, want
een dergelijk dichter zou elders door gansch eene
natie gewaardeerd worden, en stellig verdiende hij
gelezen te worden overal, waar het Nederlandsche
woord weerklinkt, ware het niet, dat hij dit zelf
onmogelijk maakt. De Westvlaamsche particularisten
zullen dan ten slotte geen ander uitslag hebben
bereikt, dan een aanmerkelijk deel van den Nederlandschen stam van dezes algemeene beschaving los
te hebben gescheurd.
Onder deze omstandigheden kon het Idioticon

(1) Vgl. Gedichten 1880.
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geen zuiver wetenschappelijk werk worden. 1k stel
mij voor, dat een zuiver wetenschappelijk idioticon
het trouwe beeld van een dialect moet schenken,
zonder de bijbedoeling, het materiaal, daarin vervat,
te willen doen opnemen door de algemeene beschaafde
taal. Het moet alleen materiaal aanbrengen voor de
taalwetenschap; deze verlangt, bij voorbeeld, te weten,
nit welke stof de algemeene beschaafde taal geweven
is. Hadden we echt wetenschappelijke idioticons voor
al de Nederlandsche gewesten, dan ware dat vraagstuk opgelost ; dan zou het blijken, dat het verafschuwde Hollandsch niet zoo Hollandsch is, als men
wel denkt (1); dat alle dialecten tot het voltrekken
van dat gebouw, materiaal hebben adng-ebracht en
dat onder al onze dialecten, het Westvlaamsch in
dit opzicht eene bevoorrechte filaats bekleetil; dit zou
ik bewijzen, indien ik er de ruimte toe had. De
taalwetenschap vorscht ook de wetten na volgens
welke de kianken veranderen, de talen zich vervormen ; zij stelt een onderzoek in naar den oorsprong der woorden, waaruit een taal bestaat (etymologie) ; ze wil de regels ontdekken volgens welke
de verschillende beteekenissen der woorden zich ontwikkelen (semasiologie); enz. enz. Wil nu een idioticon voor de wetenschap bruikbaar zijn, dan moet
het I° alle woorden uit een dialect opnemen, ook
de gemeenste, -welke somwijlen om kieschheidsredenen weggelaten worden; immers, ook zulke woorden bestaan uit klanken, lijk andere ; zij zoowel als
andere kunnen licht voor de taalwetenschap ontsteken; en het is ten onrechte, dat kieschheid ze
zou achterwege laten; want niet de woorden door
zichzelf zijn vuil; ze worden het maar door de bedoeling van hem, die ze bezigt, door de geile voorsteilingen, die daarbij bij hem opdoemt; 2 0 van alle

(I) Vgl. J. W. MULLER, Spreektaal en Schretaal in het NederIandsch, Taal en Letteren. 1891.
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woorden moet het, zooveel mogelijk, alle wisselvormen
geven ; 3° het moet alle uitdrukkingen, spreekwoorden enz. opteekenen, waar het woord • in voorkomt ,
4° bij ieder woord, bij ieder wisselvorm moet nauwkeurig bepaald worden, of ze over het geheele
gebied der gewestspraak gebezigd worden, zoo niet;
in welk deel er van. Het vermaarde pupegaal van
Poperinghe, wordt bijv. niet te Ieperen, noch te
Kortrijk enz. gebezigd ; 5° De klanken, waaruit de
woorden bestaan, moeten volgens een vast wetenschappelijk stelsel genoteerd worden (Sweet, Sievers).
Komt het Idioticon deze eischen na? Neen. Ik
heb betoogd, waarom dit onmogelijk was. Daarom
ook, wil ik den Heer Samyn vrijhouden van de
schuld daaraan, dat het Idioticon niet geeft, wat de
wetenschap mag verwachten. Maar van eene zonde
kan ik hem toch niet- vrijspreken. Is namelijk, de
gansche Westvlaamsche woordenschat in het Idioticon
verzameld? Zijn alle beteekenissen van een zelfde
woord vermeld? Stellig niet. Een dergelijk werk is
eigenlijk nooit volledig; toch blijft het plicht het
zoo volledig mogelijk te maken. Uit het voorbericht
van den Heer Samyn kan ik nu niet opmaken, dat
hij getracht heeft het werk op aanmerkelijke wijze
te- volledigen. Dat zulks mogelijk was, wil ik, door
mijne aanteekeningen over het dialect te Ieperen
en nog een paar plaatsen bewijzen; tevens geef ik
enkele terloops gemaakte opmerkingen ten beste.
Aas. Bij aas op zich zelf, geene verklaring.
Dat is doorgaans het geval bij samenstellingen,
waarvan het grondwoord onverklaard gelaten en'
waarbij naar de bepalende -woorderl, verwezen wordt.
Ik teekende hierbij te Ieperen de schertsende zegswijze
op : hi en meuo gen aas.. hij lust een lekkere pint.
Altemets, werd, waar ik het hoorde, olljemets
uitgesproken.
Anjoen, ajoen (sic Id.) te Ieperen awl/Oen,
my. andjoens, wel de aanteekening waard om de
epentethische d. Men zegt ook andjoentyes = sjalot-
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jes; cla zien (I) van die langdewiesde (langwerpige) >>
luidt eene mededeeling.
atermenten = « 'n vloek, die een balk in zijn
_ schild voert; » (BEETS, Camera); maar ook : « 't ga to
fete 01 in alermenten ziOn, » = aan stukken. Niet in
't Id.
akkebielie = « allemal firutsen,» vodden.
allevoel = onmiddellijk (Steenvoorde).
afgriezelik = afgrijselijk. Niet in 't Id.
ankerege = niet opgenomen bij (h)ankeren (de h
is onbek. in 't Wvl.) = hunkeren. Voor de etym.
c hankeren, freq. van haken, met ingeschoven n, »
wordt geen nader bewijs aangevoerd. Onmogelijk
trouwens. FRANCK, VERCOULLIE, WEBSTER, brengen
het samen met honger, dat vanouds zijne n heeft ; dat
is waarschijnlijker.
appqflauwte = Etym. verkeerd in 't Id.; yolksetymologische vervorming van aj5oj5lexie (VERCOULLIE). Hierbij : « kriegtie 'n afifielflauwle? = wordt je
gek? Syn. q kom-je slecht an je herte ? »
assan reke = altijd voort, geregeld voort. Als.
uitdr. niet vermeld.
baantje steken = baantje glijden ; id.
hakkebieter = kribbebijter (paard) ; id.
batje ('n — doer, koopen) = lets voordeelig koopen ; id.
beblcemen = met bloem bestrooien ; id.
bedeelen (hem —) = zich verdeelen, verspreiden,
uitspreiden. De wederkeerige werkw. hebben in 't Id..
het voornw. zich, dat in 't Wvl. niet bestaat,
beddepisser ,------ gallic. voor pissenlit (bloem); niet
vermeld.
belleklienker0 sfielen, id.
berliertje, niet als verkleinw. vermeld.
beiden; belt e betle = wacht een oogenblik; id.
(I) Het teeken \--, zou eigenlijk den klank ie moeten bedekken:
mijn bedoeling is, dat de klanken ie en oe, waar zulks aangeduid is
kort zijn.
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berdullen = raaskallen, flauwe praat vertellen =
e massa arme Vlams uuteendoen; id.
, berloe = scheel, in verband met Fr. berloe; ook
wordt berloe geroepen /door de kinderen, wanneer onder
't hiénkelen (jeu de merelle) een kind het blokje hout
op de schreef schopt; id.
bespetsen, nevens bespeitsen.
betrouwen, niet verm.; « 'k en betrouw hem va(n)
Been (Mare. »
bezeuren = bezuren ; id.
binge = klein zwijn ; id.
bthiek, biNende = bijziende; id.
blaker, syn. met blazer = komfoor, rechaud ; id.
bloeisel(s) = bloesem(s); id.
bantec; .---- botsen, terugstuiten; niet verm.; een
kaatsbal boent.
bordes = niet vermeld in den zin van linnen
paviljoen, ter beschaduwing van een winkelvenster.
bollekrune of botkrune = een ijzeren tuig met
breede kruin van boven en van onderen spits toeloopend, met een dwarsstaafje in 't midden der lengte,
'twelk de maaiers in den grand slaan om er met den
bothamer hunne zeis op te kloppen.
/omme = bolleket; id.
breeksj5el = lets, dat het spel breekt ; id.
brrieder = poffertje ; Aalst, smaalbol, smoutbol ; id.
brokkenesse = soort van bloemkool te Ieperen.
brug (de — optrekken) = de deur sluiten, den
doorgang versperren; Poper.
bok, heeft als afzonderlijk woord, weer geene
verklaring ; er diende bij vermeld, of liever nog bij
buk, dat dit woord over 't algemeen, het mannetje van
zoogdieren aanduidt : buk van e keen.
but, komt niet voor in de beteek. van mqnd; 'n but
haring.
debbe = kwezel; hierbij het antwoord van een
godsdienstig meisje, als men Naar een debbe noemt :
«' a (dof) debbe is a schutteldoek.
deugenietenaar, heb ik aangeteekend voor deugeniet, het gewone woord.
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diezen duurder worden. « Het hoof dies/ », De
Toekomst, Ieperen. Het niet wetenschappelijk karakter
van het Idioticon, en zijne strekking om eene Westvl.
sch4ftaal te vormen, komen best aan 't licht door
artikels als
dierzen (uitspr. diezen, zie rs), diersde (Wvi.
diersdege, zie imperfect), ben sgediersd, o. w. Dieren,
verdieren, dierder worden, in prijs stijgen, fr. enche'rir,
hausser de prix. De eetwaren dierzen gedurig. Het
graan is gediersd, Vgl. « klaarzen. » De Westvl. uitspr.
is diezen, diesdege, gediesd (met (lien verstande, dat ie
daarin lang is, hetgeen phonetisch moest aangeduid
worden). Bat zijn de eenige vormen die in een Idioticon
moesten opgenomen worden; daarnevens dan dierzen
als etymologie.
diekedelvers, hierbij : « ze gaan getiek diekedelvers =-- zeer snel, Kon bier geen poging gewaagd
worden ter verklaring van die vergelijking? De beteekenis ligt zoo niet voor de hand.
doebel centiem; ,niet opgenomen.
doren = gek, kluchtigaard : is. a (dof) raren
doren.» Het is hetz. als het Duitsch Thor en bestond
in 't Mnl. als bijv. nw. (doren is blijkbaar het zelfst.
gebr. bijv. nw.; vgl. hi is ne viezen) : done menschen,
RUUSBROEC, St. 2I2, 22.
duum (duim) (maar uu kort). Hierbij de uitdrukking : « we kunnen Baran geen' duum leggen » daar
kunnen we niet tegen op; het positieve duum leggen
zou dus het tegengestelde beteekenen van het opgenomen den duim leggen.
duzmerloot luidt te Ieperen dgmeloot; daarbij het
deuntje : dgmelool, kaltefiool, langerake, korteknaj5e,
kleen fietielje.
main, niet opg. in den zin van dulmovertrek;
evenmin vingerling in den zin van vingerovertrek.
dronke luidt te Ieperen droenke.
etwaar, vied ik niet in de alphabetische orde, maar
bij entwaar.
ehwel; dat gallicisme, dat ik onder zijn Iepersche
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gedaante niet zou kunnen afbeelden, is niet opgenomen.
euverste vind ik niet in den zin van euverleer.
fekke = iemand die zich met beuzelingen kart
bezighouden ; ook op Taken toegepast : iets dat niet
deugt : 't es a fekke van a mes, van a pen; niet opg.
Jienter = iem., die fienterachtik = ziekelijk is; id,
fielsdank ..L--- wisselvorm van fieisdank. Hier mocht,
waar elders wel etymologieen gewaagd worden, wel
verwezen naar de herkomst van dit woord, Nedl. plasdank, ouderp/aes-, j5laisdank in verband met Fr. j5laisir,
dus « dank om te behagen (I) » vermeld worden, Het
Aalstersche vlasdank is eene volksetymologische vervorming van filasdank.
flinken; hierbij de uitdrukking « een oogsje flint
ken » = knipoogen.
jrisperen (weg —) = wegsluipen; niet opgen.
fronselen = in zeer kleine, onregelmatige plooitjes
leggen.
gaaf, gave = ongeschonden, vind ik niet : « 't es
schoone gave », sic, te Ieperen, Poper., Cortem. Het Id,
geeft gavig.
gaper; de Kemmelsche gapers, te leperen, een
spotnaam der inwoners van Kemmel. zooals keikoppen
voor die van Poperinghe; evenmin te vinden in 't Idiot,
gauwdief = zakkenroller ; id.
geelegan = geheel en gansch ; id.
geetebok, niet als compositum opgenomen.
gelegen, mocht opgenomen, met verwijzing naar
liggen, om de uitdrukking « gelegen zien » = in de
kraam zijn.
gone/ = landmaat, nagenoeg 44 aren.
glatsch, niet als bijv. naamw. opgenomen in den
zin van g lad.
gander, pers. vnw. 2 pers. my. : « hoe naamie:
gliender e potlebesem Y »
(I) Vgl.
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grimasse (— maken).
grdlen, is te Ieperen meer dan schzmben, stollen
en heeft ook wel de beteekenis van lreileren.
gravel (Fr. gravier), Zuidelijk West-V1. en Er.-V1.,
grindweg. Niet in 't Id.
grieselik, id.
handelen (— van) = trailer de. Van wuk handelt
den boek ? — Waarover handelt het boek ; id.
hasard = lekkernij, dessert; id.
hennevleesch; ik den geelegan in hennevleesch; id.
hoenger (heelen —) = geeuwhonger; id.
hienke llye *len = vgl. hinkelen ; id.
Hens/ = hengst, Poper.,
hoof ®'tt is al hoot in j5aanders . het ligt al
overhoop; id.
hoof dvleesch = id.
hoelstok = zoethout; id.
iesbel= ijskegel; id.
insteken = aanzetten, aanvuren.
jekelesse = hagedis (Poper.).
jficlekoker (lep.); het I d.heeft juitekokoker,.
joender = uw ; vgl. joen,
klakstamfier = snuisterij voor kinderen; babbelaar
met een stokje in.
kneukel = knoesel; vgl. knultel.
kadeje = koekje; id.
kadul; niet opgenomen als bijv. nw. met den zin
van : flokachtig; niet gezond.
kaliesja.t = drop; id. Idiot. = kalissebrood.
kalresjeslok = zoo wordt kalasestok uit het Idiot.
uitgesproken o. a. te Cortemark.
kaktanden = kaaktanden, baktanden; niet opgen.
kalle = kind, dat zijne moeder vleit; van de kalle
maken = streelen, liefkozen, vleien; id.
kallefaterare = iemand die zich met alles bezighoudt ; id.
kaneneknii iist = babbelaar, smakende naar kaneel,
id.
kannegeluk; het Idiot. neemt de spreuk op : kanne-
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geluk is vrouwegeluk; te Ieperen hoorde ik : kannegeluk is mannegeluk. Dat wordt natuurlijk door de vrouwen gezegd en niet in denzelfden zin als dien opgegeven
door 't Idioticon; er wordt eeuvoudig mee bedoeld, dat
een man doorgaans zijn zaligheid in de herberg zoekt.
kalellewiesde; eene samenstelling met wiesde, niet
in 't Idiot. opgenomen; wordt gebruikt met gordiénen;
kafiellewiesde gordienen zijn kruisgordijnen.
kardjassen ---- slaan; kardjas . slaag; zee (ze heeft)
kardjas g(eh)ad; id.
karreslag = wagenspoor; id.
kartiertje = ieder der deeltjes van een sinaasappel; id.
kartje . in de uitdr. : we gaan e kartle lack en;
we gaan hem e kartje vasthoeden, d. i. plagen ; kartier
noch kwarlier staan in 't Idiot.
kal = hierbij neemt 't Idiot. de spreekwijze op :
K Zou men-niet zeggen dat keizers kat a. 'y'n nicht is, en
'1 en is Been vriend; » te Ieperen luidt het eigenaar- diger : « Ze dacht lid keizerkarels kat har nichte was,
en ze was mar famille van de steer/. »
kattej5oeze = kinderwoord voor kat ; id.
kaltepoete -.. bont; bloem van het lisch.
keen :
Over de keers,
Beenfje mar eentje;
Over de keers
Beentje.
Wordt gezongen met keersebegretinge, d. w. z. den
eersten Maandag van October. 's Anderen daags begint
men bij 't licht te werken. Keersebegiétinge wordt hier
gevierd gelijk elders Verloren Maandag; maar eigenaardig. Te midden van den vloer, wordt een orOkee(r)se
(kaars van een oordje) gezet, waarover de vrouwlui
moeten springen terwijl ze haar rok tusschen de
beenen nemen om de kaars niet uit te dooven. Ondertusschen wordt het rijmpje gezongen. Dat er daarbij
een stevig glas geledigd wordt, hoeft niet gezegd. Zoo
wordt de kaars begolen.
staarkese is er eene die grooter is dan de ordjekese
en bij 't gebruik waarvan men dus spaart.

kegge --,----Igroote neus; metaph. van keg = wig..
kekelen met den zin van lwislen; ook te Aalst bijv.,
maar ke'kelen,
keuling, n omen actionis van kullen, maar met
langen wortelklank.
kind; hock — noch kraai te voeden hebben, teekende
ik te Ieperen op. iIn 't Idiot. staat deze allittereerende
uitdr. niet, maar wel noch kind noch ken.
klakkaart, bet. te Iep. een gerecht bestaande uit
aardappels gekookt met karnemelk en gestoofd met
boter. In 't Id. heeft het een andere beteekenis.
klawi er en, Iep. vgi, Id. klauwieren.
kleed, m y. kkers.
klelle = a joenge klette : jonge vrouw, die tot niets
goed is.
klontje = pil.
kluchag = geestig, boertig. Men zegt ook koddig.
knobbegle ------ knop ; rozeknokbellje = rozekno IA
koes = kous, in de zegswijze : wuk rekt die koes
an dd been = hoe komt dat te pas.
komof = komaf in de uitdrukking : van Been
hoogen komof zién (zijn), van geene aanzienlijke afkomst
zijn.
koreiê, Iepersche vorm van Fr. cur e' e. In 't Id.
staat opgenomen * koreye met verwijzing naar kraai 2°,
dat beteekent diaj5hragma. Het door mij aangeteekende
kor ea beteekent evenwel niet di a fikragma maar : de
loenge, 't herte, de loenger, , zooals ik opteekende uit
den mond van mijn gebuur, een zwijnenslachter, die
zeer wel onderscheid maakte tusschen de kraaie en de
koreié.
korniiiii, Id. Een kleen verneuteld ding of persoon.
Te Ieperen ook schobbejak.
korreboe0 : kort boutje = klein kaarsje. Niet in
't Id.
korrewagen, niet opgenomen naast kordwagen,
kortwagen.
kotfe, krotie. Niet opgenomen; synoniem met
kej5j5e . troetelkind, lieveling.
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kotralie; id.; slecht bouwvallig huis.
krakeelen : harrewarren, el gruweeren (dat ook in
't Id. ontbreekt naast argueeren, ergueeren).
krasselaar, in de beteekenis van iemand die niets
kent.
krasseljaren (in de —) : tijd, waarop de maandstonden komen en waarop ze wegblijven.
krom, in —kouten = hakkelen, slecht spreken.
kuksje naast kukske ----= kakkernest.
kul (zotte —). In 't Id. staat bij kul : « Smaadnaam
dien het yolk geeft aan eenen vent, die dwaas, of
gierig, of lastig is. » Zolle kul wordt te Ieperen zoowel
van eene vrouw of meisje als van een man of jongen
gezegd.
kuloore = hoele (houten) trunte; vergl. trunte. Dit
woord staat niet in 't Id.
lichtekoje = Nedl. lichtekooi, te Kortrijk. Niet
in 't Id.
lgzen (hem —), gezegd van vogels, wanneer deze
met den bek over de pluimen strijken.
kutten, het spelen met de kutte is een kinderspel
te Ieperen , de kutte is een kort, rond, dik stuk hout,
gescherpt aan de beide uiteinden, waar met een stok
op geslagen wordt, zoodat de kulte in de lucht
vliegt. Te Aalst noemt men de kutte een kalle, kalleken; het spel heet kallekesloon (slaan).
kwezel vind ik niet in 't Id.; het woord wordt te
Ieperen gebezigd in den zin van debbe, doch minder
dan dit laatste.
lasje (laatstje); laatste slagje, dat de kinderen, bij
't scheiden na het spel elkander trâchten te geven.
Aalst : le'sleken.
la/en. De eigenaardige uitdr. : 'k laal je varen van
beantwoordt aan het Nedl. laal slaan. « Ne goe
schoenmaker 'n hee gee werk 'k laat f e varen van ne
lapper. ». Met een ondergeschikten zin : 'k late varen,
dat...
later/led beantwoordt aan 't opgenomen later-

waarts .
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leeuz&erker = leeuwerik, Pop.
lek = fruitstroop, van lekken.
leute = koek, niet in deze beteek. opgenomen
in 't Id.
kver. In 't Id. worden opgenomen den "zzvaren
lever en den li chten lever. Bij lever staat aangeteekend :
m. (en niet v.). Te Ieperen teekende ik 't lichlelever
op, beteekenende de loenger.
liefde. Hierbij de zegswijs : Liejele es liefaie
en hi kuste ze koolf (kalf) deur 'n doornhage »
die wel nog elders dan te Ieperen zal gebruikt
worden.
liendhaksje ® vischhaakje, Poperinghe.
loeie
teugel, Poper,, in 't id. loenie, loenje.
laikkeboone — gelukskind; eigenlijk hij, wien op
Driekoningen de boon uit den koek te beurt valt.
/Ode = die goed boort, Poper.
lfiker(s) (van de oogen) =-- oogleden; niet in 't Id.
lutlepoitcn; hierbij wordt de afleid. lullefiolter
opgegeven doch niet lulleloilinge.
maand. Hierbij teekent het Id. aan : v., doch
in Fr.-V1. m. Ook te Ieperen teekende ik het woord
mannelijk op.
maarlie, gebruikelijk verkleinwoord voor mare ..nieuws.

me, pers. vnw. de aandacht waardig als encliticum na een voorzetsel : De kinderen riepen acliterme.
melheied teekende ik aan met de beteekenis .
wit Eap, dat uit den stengel van pisbloemen vloeit.
111CTVE (Iep. Pop. Cortem.) _ murw, in 't Id.
murw en mum.
met, eigenaardig gebruik van dit voorzetsel :
c met doende leeren. »
mieren in de vaste uitdrukking : mieren zeeken
van koleere.
mznder, is de aanteekening waard in den zin
van kleiner : de nunnen zien minder dan de ovebeesten. Ook rnee(r)aer is niet opgenomen in den
zin van grooter.
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moo& in :
moeial van 't hennekot,
moeit gi joen in 't hennekot
os den (h)ane ni thtitis en es.
moer, bezinksel van wijn, koffie. Niet in deze
bet. in 't Id.
mooi wind ik in 't Id. niet. Behoort dit adj.
niet tot den Westvlaamschen taalschat ? 1k teekende
te Ieperen op,
van boven mooi
en van onder filooz,
gezegd . van een vrouw, die schoone kleeren draagt,
maar wier ondergoed niet zindelijk is.
morren aangeteekend als synom. met bukken =
pruilen.
muurbloem beteekent te Kortrijk slokvlier, staat
niet in 't Id.
nele beteekent ook te Ieperen een gierig mensch,
neusdoek, niet opgenomen in 't Id heeft te
Ieperen, behalve de beteekenis van zakdoek uok
die van omslagdoek voor vrouwen.
nieten, substantive naast niet in gebruik : zé
zoe zi-niéten doen voo(r) mien.
nunne, zwarte tor, kleiner dan de ovebeesten.
Niet in Id.
oenderholf, Iep. uitspraak voor onderhalf ---anderhalf.
afkaten (afkouten), hetz, als het opgenomen
afklaithen (iem. jets —) = dissuader.
oliemantel = regenmantel.
alias, Iep. uitspr. van allids.
'deter is te Poperinghe een deel van het paardenharnas.
panen. Hierbij een excerpt uit het Iepersch
Tuindaglied (1683) 9 str.
Den nieuwen Reuse soo deftigh als by magh :
Met eenen panen Justacorps seer treffelyck gekleedt.
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pareeren, de huizen bij feestelijke gelegenheden
versieren, niet in 't Id.; ook niet pareerement.
pruikmaker.
parrekier
ruiter.
perdeman
peter; hierbij de zegswijze : ozje (als je) geen
peter 'n mqie mee je cliiiiWje in j'n achterste
begraven worden.
neus.
fief
piepapouw, wisselvorm te Poperinghe voor tiepouw,
filaagstake.
jileizanteeren, zelfde beteek. als Fr. plat:canter.
fioeljardiene, Iepersche vorm van het opgenomen
poeliedinne.
poeper, Id. Wat door den roeper kan, kan door
den poeper, Ieperen :
of die passeert deur de roejiere
passeerl deur de poepere.
het hoofd bieden.
pootstaan
possense, naam van het varenkruid, Kemmel.
potjekoker, man, die zich met de keuken bemoeit.
heeft dit woord een ander beteekenis.
In 't
doer)
Prot
pruussi sch, 't en is daar nie pruussisch : Nedl.
pluis.
fifidenakebloot, gansch bloot, Aalst : j5addemoe-.
dernot Oaddemoedernaakt).
pukkel = vischnet, Poperinghe.
jiujiegale, de vermaarde Poperingsche jhufiegak
moet gezocht worden onder Hpegale; zoo wordt
toch niet uitgesproken. K In Fr.-V1. in gebruik » zegt
het Id.; ja, maar daar niet alleen.
raziaander, afleiding van razianen, waarvoor het
Id. raziaan heeft.
regen, bijvorm van regenen : ga mollejoengen
regen, zegt men als de lucht zeer zwart is.
red je, synoniem met staaniézer; ook een stel,
waarop men teljoren te drogen zet.
rigole
riool, niet opgenomen.
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roeier(s) :----- roeispanen.
radekoker of rii dekokke = schommel, Poper. , niet
in t' Id.
mlleljedimin. van rulle; « kosewort » voorkinderen.
rumen in de speciale beteekenis : beer ruimen.
rfische - borstel; uitspr. riisi-ge.
satootel = centiem, Poper.; niet in 't Id.
schartelinge (— hebben) . moeite hebben om
te leven. Sch uitgesproken sj-g.
schamel = armzalig, Poper.; niet als adj. in
't Id. opgenomen.
schaveelen = stelen, buit maken. Niet in deze
beteekenis in 't Id.
scherven (de — betalen)=-- vertaling van : payer
les pots casses.
scherrebek = scheerbekken.
scherstieken (scherfstukken) .-------- scherven, gebroken
glazen, teljoren enz.
schier = bikan, bijna.
schieptje = 'n es up e schlep/5'e alleen thornmen, zegt men van \een kind in een huisgezin, dat
niet op zijn broertjes lijkt; ook van een zonderling
wordt het gezegd.
schieve ; het deksel eener kachel is te Ieperen
eene hulle maar te Kortrijk een schieve.
schoeten = stelen. Niet in 't Id.
schooler, schooiege (Poper.) staan niet in 't Id.,
wel school6rege, schooierigge.
schoo(n)weermakers = mastebollen (Turnhout),
kegels.
schrabben = schrabben; niet opgenomen ; wel
schrabbelen. •
schfifimspaan = wisselvorm van schfiamspa.
schupfiewinkel = wisselvorm van schoj5winkel.
salmi/el; hierbij de spreekwijze : je zied (z1)
511ied mee je schullels in 't droop ost .pap rent
(regent) = je komt altijd te laat.
schruwelen =-- beven ?
soezen (essen (hersenen) en —); de soezen zijn de
klieren, die aan beide zijden der keel zitten.
7-

=
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slaafidronken, niet opgenomen.
slag. Net zooals ik heet in 't Iepersch : slag
va(n) mien; « Ik heb dezen nacht niet kunnen
Welke bediening slag
slapen. - Slag vä mien.
, in deze uitdrukking vervult, begrijp ik niet.
slecizi (- kommen); deze werkw. uitdr. met den
zin van onpasselijk worden, in bezwijming vallen,
is niet opgenomen.
sliederbane ----- slierbaan.
slaber; hierbij de zegswijs : sloeber te voet en
deugniet te j5eerd.
smietioéfi (smijttop) is te Voormezeele de naam
van de werptol.
smOder, de smater lekken .---.- bedrogen worden,
Poperinghe; niet in 't Id.
smodderen : « Modderig, slijkig zijn. De straten
smodderen als het dooit, » zegt het Id. Een bedr.
beteekenis wordt niet aangegeven. Die heeft het
werkw.. wel te Ieperen : firutsen, in jets roeren.
smokkesmul, niet opgenomen ; te Ieperen : Reveling; is het woord —
smok + smut, smok . smakkende kus, smut
voor smoel? Waarschij nlijker is smut = vet kind
een smulleken van een kind.
sjielen : «van de leegaard spelen » en dergelijke
uitdrukkingen mochten opgenomen warden om het
eigenaardig gebruik van het voorz. van.
spienen, wordt te Ieperen gezegd van een lamp,
die pijlt, Fr. filer; deze beteekenis in komt 't Id. niet
voor.
slender, wisselvorm van splinter.
sporrewan, wisselvorm van sj5orrewaan.
sprekwoord een woord door iemand telkens en
telkens gebezigd; het woord komt in 't Id. niet
voor; toch zal het in zijne gewone beteekenis wel
overal in W.-V1. gebruikelijk zijn.
spit-it' g .------ wisselvorm van sjiuge.
stekelieng . bouture, Poperinghe; niet in 't Id.
stekken = met een naaimachine werken ; een
slekket is een liefhebber van 't schoone geslacht.
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slenen = fr. geindre.
sterr4esnave(n)ol = Kerstdagavond.
sliakerkaas naam van den Herve-kaas.
stommeling = zonder spreken; stommelinvn
ambacht.
sukkeldjenen; 'n djenen, een die zich licht bedriegen laat; sukkeldjenen, (versterkend) beklagensweerdige sukkelaar; syn. : simj5elare.
swiekeswak (ne lange —) --- lange jongen, persoon; Poper.
ie maakt mien e
taai, aldus aangeteekend :
belje taai » d. i. begeering maken naar jets.
tafeldwale = tafelkleed.
tan = dan in : ga-je lache tan? of 0 : wazje
bezig me naaie 0 ?
tekorldoen (hem —) =--- zelfmoord plegen.
teler = wrat.
tjinie'ver = jenever, Poperinghe.
triebal = heurst; Iepersche wisselvorm van
triekbal, triebau, Herbal.
triolee (in *1 — den) — z'is in hare triolee .--slecht geluitnd.
trog,trogsje, waa rin de bakkers het deeg kneden;
niet in 't Id.
tiiii lye beteekent ook het uiteinde van een biberon, dat de kinderen in den mond hebben.
tiiiig = tuig, ding : wat e /gag es del 7 Niet
in 't Id.
iiiiizetten = verdagen. Niet in deze beteek. in
't Id.
vallei(en) of vollee(en) ---- blind(en). Niet in 't Id.
vasthVden = plagen, in 't ootje nemen ,------ we
zullen (h)em e kartje vasthsaden.
veele wordt to Ieperen ook in minder ongunstigen
zin gebezigd dan Bien van snol, hoer, onzedig
vrouwspersoon. Het bete3kent daar ook eenvoudig
meisje of lievetje. Knapen gaan (sours wat vroeg,}
achter de veele.
veelelje, petekind; een peter of een meter spreekt
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te Ieperen van zijn of haar veelelje, tzij, jongentje
of meisje.
veest, niet in 't Id. ten minste verklaard, te
Ieperen komt het voor in het spreekwoord : Krabt
'n ezel in ze gatje, jet nog de veesten toe, waarvoor
.'t Id. heeft, i. v. ezel : (<- Wrijft eenen ezel op
zijnen steert, ge krijgt stank voor dank.
verierljes = jalouzieen, tralievensters.
verkoren illaandag mocht wel op zijn plaats
opgenomen worden, in 't Id. staat het onder weversmaandag vermeld. Deze dag wordt daar ook verloren Maandag genoemd, zijnde de eerste Maandag
na Dertiendag. Te Aalst is verloren Maandag de
,eerste Maandag van October; dan wordt door 't werkvolk niet gearbeid: te Ieperen is verkoren Maandag,
-meer beperkt, een feestdag voor de zwingelaars,
die dan rondgaan om nieuwjaar te wenschen.
verliék, vcrlieksje
zeef, stramijn.
verlot (verlakt) adj. verlotte potten.
vermengen
verwisselen.
verneukelaar
klein, misvormd kind.
vernuft. Id.: « In 't Poperingsche ook gebruikt
voor vermuft, homstig. Eene vernufte smaak. » Ook
te Ieperen heeft het woord, die beteekenis.
versluwerd— verwaaid. Mien haar is versluwerd
van de wiend. »
vladden (vladen villen). vlaol a kei, zegt iemand
te Ieperen, wiens beurs plat is. De uitdrukking
schijnt elliptisch te zijn.

vierj5ot = stoofje om de voeten op te warmen.
in staat om te vliegen.
vlug
vischwijf.
vischkulte
vischlutte = id.
vanzieds = op zij.
vooravond = de schemering.
vroeger, voorheen.
voordezen
voorings (te —) = vroeger.
vul =-- bezopen, Fr. plein : hi es vul lek a brieke.
't ski lit er zoo due
dii-jer
vfilemoei
hunt yule moeie mee ye vinger up schrieven.

- 62 halo om de zon ; teeken van aanstaanden
regen.
wiesje-wane= Nedl. wisjewasje.
waze; hierbij de spreekwijze hi hee geld liek
waze.
weten =-- 'k wet sonders wek da 't es, ik vraag
me af, wat het is.
weeldi =-- rijk.
weigen, hoofdt. weeg, woeg, woegen. -amegd. Het
Id. geeft alleen een sterken vorm voor 't verl. diw.
wiend « dat de wiend moeste keeren, ie bleefd
az`O, » wordt gezegd, wanneer iemand lang iets doet ;
wanneer hij bijv. lang gaapt. Te Aalst zegt men
hiervoor tegen de kinderen : '1 klokske va Roeimen
zal loien (luiden).
gezegd van eene duivin die haat
woolgen
jongen voedt.
vklw. naast zierelke uit 't Id.
ziereltge
zot : hierbij een eigenaardig gebruik van het
voorzetsel met : « Ik den (4n — ben) zukke zotte
me(t) bloemen, « ik houdt dol veel van bloemen. »
Zooals door deze lijst blijkt, kan het Idioticon
aangevuld worden. Dat een dergelijk werk nooit
absoluut volledig is, spreekt vanzelf. Evenwel, dam'
ik, grootendeels op een enkele plaats, zonder dat ik
me tot dergelijk werk in gunstige omstandigheden
beyond, nog zooveel kon opteekenen, dat vermelding
verdiende, ligt het wel voor de hand, dat er op
gansch het gebied van het Westvlaamsch nog zeer
veel te « zanten » is. De bedoeling dezer opmerking is niet afbreuk te doen aan de verdiensten
van het Idle/icon in zijn tegenwoordige gedaante ;
reeds nu is het een dialectische woordinventaris
zonder wederga, die naar waarde geschat wordt,
ook in den vreemde; aanvulling zal zijn wezenlijk
zeer groote waarde verhoogen.
Luik.

H. MEERT.
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BEKENDMAKINGEN.
Germaansche Volksnamen. — LAISTNER heeft in de Wiirttembergische Vierteljahrshefte fur Landesgeschichte gepoogd op
nieuw de Germaansche volksnamen te verklaren. Over hetzelfde
onderwerp had ook MucH een opstel in SIEVERS Beitrage geschreven.
De beide navorschingen leveren dezelfde uitkomsten niet, zoodat
ze beiden min te betrouwen zijn. Het eenigste middel om tot
zekere uitslagen te komen is de Germaansche volksnamen te aan.
schouwen en te _onderzoeken voor zooveel zij in verband staan met
Jndogermaansche volksnamen.
Van Ons Heren Wonden. — Wij lezen in het Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letter kunde, 2 da ail. van dit jaar,
onder het handteeken van K. DE GHELDERE : « In de Boeherij van
handschriften en oude stuks van het Bisschoppelijk Seminarie te
Brugge, komt in Hs no 72597 op blad 7o recto vig, een tekst voor
van het gedicht dat in de uitgave van MAERLANT 'S Strophische
Gedichten door VERWIJS het opschrift Van ons heren wonden draagt,
en waarvan sedert door MOLTZER in dit Tijdschrift eene afwijkende
lezing, Haar een hs. van de bibliotheek der Utrechtsche Universiteit,
is afgedrukt. Hoewel noch beter noch slechter dan de beide andere,
is deze Brugsche tekst zeker merkwaardig genoeg om in ditzelfde
tijdschrift eene plaats te vinden, .
A. Dassonville. — De Indogermanische Forschungen geven
verslag van de geleerde bijdragen van E. H. A. DASSONvILLE, in
ons blad verschenen.
Middelnederlandsch Woordenboek. — Van VERDAM'g woordenboek is de eerste Qflevering (la-lasers) van het vierde deel
verschenen.
J. CL.
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VARIA
Nopens het opstel van M. H. MEERT, hetwelk wij in deze
onze nrs 3 en 4 mededeelen, doen wij het volgende aan onze
lezers opmerken :
Wij gelooven niet dat hetgeen men de school der Westvlaamsche taalparticularister. pleegt te noemen, bestaat.
Alle West-Viamingen die de hegemonie van Noord-Nederland
Diet erkennen zijn van hetzelfde gevoelen niet.
Sommigen gaan te wet k, even als in de Middeleeuwen : zij

- 64 kiezen uit -de gesproken taal, wat zij goed vinden om hunne
denkbeelden uit to drukken.
Anderen erkennen eene algemeene Dietschê taal ; zij aanvaarden
dat het gebruik de taal regelt, maar zij verstaan dat gebruik veel
breeder dan dezen die hunne richting niet volgen ; zij aanschouwen
als deugend Dietsch al de woorden en de wendingep die in de
gelouterde volkstaal gangbaar zijn, ' als ook in de schrijvers der
verleden eeuwen.
Een enkel voorbeeld.
Het Tijn voor er Tijn is Westvlaamsch zegt H. MEERT.
Hadde onze kundige medeschrijver het opstel daarover van
JAN CRAEYNEST in Biekorf I 129 gelezen, hij zou daar o. a. het
volgende aangetroffen hebben : a VAN HELTEN haalt, op bl. 77 van
VONDEL ' S taal, een voorbeeld aan uit VONDEL . In HUYDECOPER'S
Proeve van Taal en Dichtkunde kan men dergelijke zinsneden
lezen uit HUYGHENS, HOOFT en andere Hollandsche schrijvers. »
En zoo is het met menige eigenaardigheid die men aan de
Westvlamingen verwijt ; _de eenen veroordeelen ze als taalparticularism ; de Westvlamingen bewijzen dat ze algemeen Dietsch erfgoed
is en in de taal moet bewaard worden.
De noodige eenheid der taal ; eenheid van spelling, eenhetd van
woordvoeging, eenheid van taalschat, dat is het eenige dat men
tegen de Westvlamingen kan doen gelden.
E. H. J. SAMYN, heeft het Idioticon van DE Bo en geen nieuw.
Westvlaamsch Idiolicon uitgegeven.
Die den Westvlaamschen taalschat wil volledigen, raadplege
Loquela van GUIDO GEZELLE.
W ij meenen dat het aanstippen der wetenschappelijke waarde
van de klanken beter op hare plaats is in de taalwetenschappelijke
spraakkunst van eene stad of van, een dorp.
Die op eene dergelijke wijze een Idiolicon ail.). ,opstellen, zou
een boekdeel mogen drukken voor de klanken alleen : want die
verschillen van dorp tot dorp.
J. CL.

