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Juni, N r 6.

So^)^lianclel z%. Siffetr.
Liederboek van Pastoor Cooreman in noten- en cijfermuziek, 1°" en 2 do reeks,
(3 reek s , ter pers) elk
fr t,5o
'Liederboek van Pastoor Cooreman, tekst alleen, 1°'° en 2 d ° reeks, elk » 0,30
Veertig geestelijke liederen. met muziek, door A. Van Wassenhove, pr. . » 0,75
Vespers, lof en procession, door P. De Keyzer
» 0,40
Lofzanger; en gebeden, in cijfermuziek, i,i. 2 reeksen, elk
» 0,12
Lofzangen en gebeden, met orgelbegeleiding, i,i, 2 reeksen, elk . • » 0,3o
Zangboek van gymnastiek, door A. De Coninck, onderwijzer . . . . » 1,50
Twaalf esthetische marschen .'gymnastiek},
id.
» t,7;
Het Tornooi, turnstuk, zang met lichaaintoeteningen, door Silvester
» t,00
Kerstavond, zang met gebaren, door A. Joris
» 1,50
Muziekleer voor de scholen, door F. Andelhot . . . . • . . . . . . » 0,40
Zangmethode volgens het cijferstelsel, door V., pr
0,40
Lets over den kerkzang, door G. Van den Gheyn .
5», I,00
Korte leerwijze van onzen kerkzang, door A. Joos
« 0,40
Lied Schoolpenning, A. Sifler, Edg. Tinel (Lied of Koor)
. . . » 1,50
Les cantiques spirlituels des maisons d'éducation, des congregations, etc
Enchiridion chorale continens psalrnos hymnos et ordinarium ad vesperas „ 1,75
Verzameling van orgelstukken, voor 't gebruik in de kerken van 't Bisdom
Gent goedgekeurd. Eerste lijst ..
» 0,15
Handboekje tot gemak der zangers in missen, vespers, lof, processién
enz., id.
'1 1,1)0
Officium defunctorum
» 1,50
Ordinarium Missx, Editio nova Aucta et Emendata
» 2,50
Manuale Cantus .
n 3,5o
Vesperale R.omanum
5)12.00
Het Katholiek Onderwijs, maandschrift voor scholen, met telkens een
bijvoegsel ndten- en cijfermuziek, per jaar
5,00

Nederlandsche zangstukken met klavierbegeleiding uitgegeven door het Davidsfonds.
N° 1. Drie .Liesieren, Edgar Tinel. Gedichten van H. Claeys, Pr. N o 1. Gondellied, N° 2, Trahit sua, N u 3, Tranen, elk fr 1 oo
N o 4. Drie Ridders, Edgar Tine!. Ballade. Gedicht van H. Claeys. Pr. » 2,00
N o 3. Loverkens, Edgar Tinel. Een Cyclus var 14 Oud-Vlaamsche
Minneliederen. Gedichten van Hoffmann van hallersleben .
. .
N° 6. Zanglust, G. Nauwelaers. Lied voor tenorstem. Gedicht van
» 1,00
G''. Sielbo.
n I,00
N° ;. 't Molenrad, Joz, d'Hooghe. Gedicht van Hilda Ram
N° 8. Zeemanslied, Emile \Vambach. Gedicht van Mej : M. Belpaire » 1,50
No g. Een Zomernacht, J. Van Vlemmeren. Melodie gedicht van S. Janssens » 1,00
N° io. Lief Duifken, Joz. d'Hooghe. Gedicht van Alfons Janssens . . » 1,00
N° I1. Ave Maria, Emile \Vambach. Gedicht van D r Aug. Snieders . » 1,00
N° 12. 't Oude Lied...Toz. d l-looghe. Gedicht van A. J. M. Janssens . » 1,50
De Schelde, Karel Mestdagh. Gedicht van. 'Theodoor Sevens . » 1,00
N° 13.
Hosanna, A. V. D. Eynde. Gedicht van P. H. Caluwaert . . . » 1,00
N° 14.
N° 15. Moeder's Klacht, Alois Bergs. Treurlied voor Altstem . . . . » 2,00
Lief Knapelijn, Em. \Vambach. Lied gedicht van H. Peters . » i,00
N° 16.
Ik volg U, Em. \Vambach Gedicht van Van der Hoop in. . » 1,o00
N° 17.
» l,o
N° 18. Waar?? Em. \Vambach, Gedicht van Pollens
N° io. Aan een Viooltje, Joz. d ' Iiooghe. Gedicht van Amaat loos . . » 1,00
' N° 2o. P:r glanst eene sterre, A V. D. Eynde. Gedicht van P. H. Caluwaert. » 1,00
Mijn Vaderland, Em: \Vambach. Gedicht van H. 'Tollens
. » 1,00
N° 21.
Schoon is het blauw, Em. \Vamba,-h. Gedicht van H. Tollens » 1,00
N° 22.
Mijn oud, mijn Vlaamsch lied, Joz. d'Hooghe. Gedicht van
N° 23.
» 1,80
S. Mercelis
N° 21. Danklied van de eerste Communie, G. Van Vlemmeren. Gedicht
» 1,00
van Eug. De Lepeleer
Het liefste liedje dat ik ken, Em. \Vambach. Gedicht van Th
N° 25.
» 1.00
Coopman
Vlaanderland, Em. Wambach. Gedicht van Ed. Van Bergen . » t,o0
N° 26.
» t,00
N o 27. Mijne ziet is vermoeid
Bundel liederen, woorden onzer beste dichters op muziek der grootste
Duitsche meesters.

1§et Beffort
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EDUWAERD DE DENE.

Den Heer L. G. de la Vallée-Poussin, als
blijk van verkleefdheid, opgediagen

hiertoe zijn de Rederijkers betrekkelijk weinig
bestudeerd geworden. Uit een aesthetisch oog_
punt is daar zeker weinig bij verloren ; uit een
historisch oogpunt ongetwijfeld veel. Het is toch eene
onloochenbare leemte in onze letterkundige geschiedenis
dat zelfs over den levensloop van de meest bekenden
onder hen — om enkel voor de 1 5 e eeuw De Rovere,
en voor de zestiende Castelein te noemen — zoo weinig
slechts geweten is en dat noch de eene noch de andere
ooit werd gekozen tot onderwerp eener grondige studie.
Dat er zoo bitter weinig overgebleven is van de eens
zoo omvangrijke rederijkersliteratuur heeft hieraan wel
de grootste schuld, terwijl de maatschappelijke stand der
meeste rederijkers doorgaans zoo gering was, dat hun
levensbeschrijver slechts over schaarsche en onbeduidende
bronnen kan beschikken.
Eene bijzondere kans was het dan ook in onze
oogen, dat er van De Dene — een type van den rederijker zooals men er zich geen volkomener zou kunnen
NN ..nschen — niet 'alleen gedichten genoeg overgebleven
zijn om ons toe te laten ons van zijne ontwikkeling
en idrijvigheid een voldoende denkbeeld te vormen,
maar dat ook voor het opmaken zijner levensbeschrijving
toereikende gegevens voorhanden zijn in' zijne gedichten
zelf vooreerst, en, daarbuiten, voornamelijk in de reeks
aanteekeningen uit het Brugsch Archief, welke de heer
OT
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Gilliodts-Van Severen ons mededeelde met eene bereidwill igheid, waarvoor wij hem niet genoeg kunnen

bedanken.
Vóór het verschijnen zijner Warachtighe Fabulen
der Dieren, in 1567, had De Dene van 1557 tot 1561
zijn Testament Rhetoricael vervaardigd, een zeer uitgebreid en in menig opzicht uiterst merkwaardig rijmwerk,
dat ongelukkiglijk, met uitzondering van enkele uit ' reksels, tot hiertoe onuitgegeven en onbekend bleef.
Het is opgevat in denzelfden geest als Villon's
beroemd Grand Testament, en is er misschien wel
eene navolging van. Men leert er onzen dichter uit
kennen als een echt-zestiendeeuwschen, en door-en-door
Vlaamschen Villon. Overigens schijnt het schrijven van
Testamenten onder de Vlaamsche Rederijkers tamelijk
zeer in zwang geweest te zijn ;1). Welke onderlinge
betrekking er kan bestaan tusschen al deze grootere en
kleinere Fransche en Vlaamsche Testamenten, zullen
wij hier niet onderzoeken. Doch stellig over treft dat
van De Dene al de overige in omvang : behalve de

14 ongenummerde bladzijden met den Proloog en de
Tafel, telt het in het handschrift niet minder dan 451
in folio bladzijden.
De alle palen en perken te buiten schrijdende langdradigheid, die geene enkele gelegenheid voorbij laat
gaan om elke bijzonderheid tot het uiterste toe uit te spinnen, wordt men onmiddelijk gewaar. Behalve `den Proloog

(i) Het wil ons schijnen-dat, in navolging der Fransche Congés
en Testaments wellicht, onze Vlaamsche Rederijkers de Adieu's
en Testamenten als één genre beoefend hebben , de talc i j ke Adieu's
en Testamenten van ter dood veroordeelde hervormden (Laetste
Adieu van Jacob de Keersmaker, Brugge, .1569; Testament van
Zoé vanden Houte; van Lenaert Plower, 1559; van Gielis Bernaerts, 1559 ; van Dorian Simonsz, 1567, van Jan Claesz, 154.;
van Anneken, 1537; enz.) moeten misschien buiten beschouwing
gelaten worden; toch schijnen ons : den uyttersten wille van Loys
Porquin; 5Fan Splinters Testament; den Adieu van yan van
Hembyse, het Testament van Gillis de Rammeleire; enz ofschoon
ons de tijd ontbrak om dit onderwerp nader te onderzoeken —
wel op een als dusdanig erkend en beoefend genre te wijzen
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(I-II) die de Inhoudstafel (III-XIV) voorafgaat, komen
er opvolgentlijk nog twee andere nieuwe Inleidingen
(1-5 en 6-1o), eer men met een zucht van ontlasting
aan het Testament zelf geraken kan.
Hier vindt men nu de opsomming van de verschillende schikkingen welke de dichter neemt ten opzchte
van zijne ziel en van zijn lichaam, na zijn afsterven,
en de reeks legaten welke hij daarbij vermaakt aan kerken,
kloosters, scholen en gilden (r r-i3o); zijne - schikkingen
ten opzichte van zijne aardsche goederen, en de reeks
legaten aan vrouw en kinderen, aan vrienden en kennissen (i3o-i8i); allerlei vermaningen en opwekkingen
tot de wereldlijke en tot de geestelijke overheid, en, met het
oog op de zeven hoofdzonden, tot al de menschen in het
gemeen (182-44o); waarna door een algemeen Adieu en
de opsomming der allerlaatste schikkingen (440-451) het
lange gedicht besloten wordt.
Vele der legaten zijn van zulken aard, dat wij er allerlei bijzonderheden uit vernemen over de levenservaring van
den dichter en over zijne wereldbeschouwing; het Testament daarenboven lijkt wel eenigszins op eerre bloemlezing
welke de schrijver naar een vreemdsoortig plan zou
bijeengezameld hebben uit diegene zijner refereinen,
liedekens en andere gedichten, waarop hij dacht bijzonder fier te mogen zijn.
Deze algemeene beschrijving van De Dene's Testament scheen het ons noodeg voorop te plaatsen om
hetgene wij nu mede te deelen hebben , over de levensbijzonderheden van onzen Rederijker duidelijker te maken.
De inlichtingen, welke men uit woordenboeken,
tijdschriften en letterkundige geschiedenissen kan bijeen
lezen, zijn niet alleen schaarsch, maar doorgaans onbetrouwbaar. Vischer, Willems, kennen van De Dene alleen
de Warachtighe Fabulen. Frederiks en Van den Branden,
die in hun Biographisch Woordenboek (18y r) een schilder
van hem maken, dichten hem « een merkwaardig werk n
in verzen toe, getiteld : « Myn Testament Rhetoricael
of Langen Adieu, Brugge 1561 » ; hun artikel besluiten
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zij met de melding, dat men in de geboortestad van
den dichter-schilder een handschrift van meer dan drie
honderd verzen bewaart, getiteld « Mynen langen Adieu,
nieuw gemaakt m 't Jaer 156o ». — Prof. Paul Alberdingk Thijm, die in zijn Spiegel der Ned Lett. (1878)
met zekere uitvoerigheid onzen schrijver behandelt, maakt
hem tot opvolger van Cornelis Everaert als facteur van
de Drie Santinnen, wat toch zou dienen bewezen te
worden ; a hij heeft ons »,leest men verder, « 1° een gedicht
nagelaten, waarin hij een overzicht geeft van de kort
voor hem levende beoefenaren der dichtkunst en andere
geleerde liefhebbers, waaruit wij een aantal kleinigheden
voor de geschiedenis van kunst en letteren kunnen
opdoen ; 20 schreef hij een gedicht in 3oo verzen, door
hem genoemd Den langen Adieu. » Kortom, ook hier
dus worden- gedichten welke deel uitmaken van het
Testament Rhetoriael als afzonderlijke werken aanzien.
Laat ons nu samenvatten wat men van elders over
zijn leven kan te weten komen.
In 1834 verscheen voor het eerst in de Nederduitsche Letteroefeningen (bl. 167), de volgende belangrijke mededeeling van een stuk « ons bij toeval in
handen gevallen », luidt het, en dat wij hier laten volgen
K Wy Cornelis de Boodt ende Laureins Croes,
scepenen in Brugghe, in dien yden, doen te ivetene
allen lieden dat quamen voor ons, als voor scepenen
Willem Cornelisse, ... gherecht bleuen iynde in de
Teuen deelen van achte van den huuse hier naer verclaerst b yckens by twee quytscheldznghen, deen in daten
vanden Testiensten in hoymaent X V° cessenteuentich
ende dander vanden achtiensten ougst TessentTeuentich,
midsgaders noch een transpoort vanden date vanden
achtentwintichsten in september X Vc Tessentteuentich,
al onderteekent by Eduwaert de Dene, uilen ghe.ptvoren
clerc ter vierscare deser stede, ende voort Joncvrou
Antonyne filia Jan de Zaghere. . als gherecht in tander
achtste deel vanden Teluen huuse by quytscheldinghe
in daten vanden Teuenentuvintichsten september Tessent-
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Teuentich onderteekent by den voornoemden Dene... Dit
was ghedaen int jaer duust vyfhondert neghenentTeuentich ,op den Teuentiensten dach van ougst. »
« Wy nemen alleen », volgt daarop, « uit dezen
akt al wat eenige betrekking op onzen dichter heeft
Behalven het ambt door hem bekleed (1), kan men nog
uit de aangehaalde woorden den tijd waarop hij omtrent
stierf opmaken. Namelijk tusschen 28 september 1576,
wanneer hij nog als Klerk of Greffier akten ondertee4kende, en 17 augusty 579, wanneer de schepenen
zeggen : Eduwaert de Dene teilen. })
Wilen had nog geenszins de thans uitsluitelijke
beteekenis van overleden, maar wel de algemeene beteekenis van verleden, voorheen. Het is mogelijk dat
onze dichter na 1579 nog zou geleefd hebben. Toch
blijft het waarschijnlijk dat het sterfjaar wel degelijk
tusschen i 576 en '79 moet gesteld worden. Uitgaande
van hetzelfde stuk plaatst het Blommaert (Belg. Mus.
1838, bi. i74 en vlg ) omstreeks 1580. In den « Bulletin communal de la ville de Bruges, année 1871
et 3 premiers trimestres de 1872 » wordt in het verslag van den stadsarchivaris melding gemaakt van een
perkamenten stuk, betrekking hebbende op « Eduwaert
de Dene wilen ghezworen clerc ter vierscare » 17 Augustus 1579 , dat voor het Archief werd aangeschaft;
de heer Gilliodts-Van Beveren mocht er echter niet in
slagen er terug de hand op te leggen.
In het Belg. Mus. van 1838 komt op bl. 174 en
vlgg. eene studie voor van Blommaert over Johannes
Petrus van Male (1669-1755). Bij het bespreken van
Van Male's « Levensbeschrijvingen der geleerde en door
kunst vermaerde Bruggelingen », een Hs. van 395 blz.
thans berustende op het stedelijk Archief van Kortrijk
(Fonds Goethals-Vercruysse), worden verscheidene blad-

(i) Men stelle zich de Klei ken vander Verscare voor als een
soort Notarissen welke tezelfdertijd ook het ambt van Advocaat
zouden waarnemen.
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zijden aan De Dene gewijd. Immers, in zijne Levensbeschrijvingen, zooals in zijne « Ontleding en verdediging vande Edele ende Reden-rijcke konste der Poëpte,
Brugge, 1724 », en in zijne « Naukeurighe Beschrijvinge vande Oude ende hedendaegsche Ghestaethede van
.... Brugghe » (onvoltooid hs., ter stadsbibliotheek van
Brugge), — alle werken ter verheerlijking der « Edele
ende vermaerde Stede », wordt telkens van De Dene's
Hs. ruim gebruik gemaakt. In de Levensbeschrijvingen
komen herhaaldelijk uittreksels uit hetzelve voor, en
met bijzondere uitvoerigheid, « bij uitstek wel », zegt
Blommaert, wordt De Dene's leven erin behandeld.
Aan hetzelfde Hs. van Van Male (ofschoon de
schrijver ons daarvan niet verwittigt) is grootendeels het
artikel : « Notes sur quelques Belges célèbres », in den
Messager des Sciences hist. 1874, bl. 369 en vlgg, ontleend
« Parmi les manuscrits provenant de feu Delaval,
sous-bibliothécaire de la Bibliothèque de Gand, nous
en avons trouvé un que renferme des indications que
nous avons cru utile de reproduire ; elles concernent
surtout des artistes... » bericht de schrijver E(mile) Varen.
bergh). Doch hoe weinig betrouwen men in het medegedeelde mag stellen, moge de volgenie voetnota op
den naam De Dene, aantoonen : « Ex propriis scriptis
autoris. (Zoo leest men er). Vinde een proces loopen
A° 1515 tusschen Michiel De Dene coussescepper, teghen
Jan van Wyckhuuse, temmerman, en Gillis Feys. Le Merthenere per q. fuerit.., hujus Eduards eodem anno Lyman
De Dene als mede curateur Woutter Bereyts ende synen
wyve. »
In Van Male's Hs, nu, slaat de aanmerking
ex propriis scriptis author's, niet op de nota, maar
op de levensbeschrijving die van De Dene gegeven
wordt en waarvoor dezes Testament Rhetoricael als
bron gediend heeft. De nota van Van Male (nagenoeg even raadselachtig echter) luidt : « vinde een proces
loopende a° 1515 tusschen michiel de dene. cousse-
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scepper teghen ,jan vanden wychuuse temmerman ende
gillis feys de maetsenare p... (?) qd fuerit patruus huis (?)
eduardi, eodem anno lijman de Bene compareert als
mede curatuer van woutter bereyts ende synen wijve. »
Het gedicht, waardoor voural De Dene bekend
geraakte, verscheen in 1838 in den Messager des Sciences
et des Arts, bl. 13, en werd uitgegeven door Baron
Jules de St-Genois, die wel degelijk erbij vermeldde,
dat het slechts een uittreksel was uit het Testament
Rhetoricael. In het Belg. Mus. van 1839, bl. 99 en vlgg.
deelde J. F. Willems op zijne beurt de vier eerste strophen
van den Langen Adieu mede, « zynde het overige
gedeelte des refereins van al te weinig aanbelang »,
Zoowel in den Messager als in het Belgisch Museum
werden iedere maal de spotnamen der Vlaamsche gemeenten vergeleken met de overeenkomstige spotnamen in
een ouder fragment over « Die Properheden van der
Steden van Vlaenderen » door Mone, in 1835, uitgegeven in den AnTeigerfur Kunde der Teutschen VorTeit.
Eindelijk gaf onlangs de heer A. Gittée in den 5" Jaargang
van Volkskunde (bl. 125-134, 151-i59, 167-18o) bedoelde
vier strophen opnieuw uit, in eene lezenswaarde verhandeling over « Steden en Dorpen tegen elkander ».
Ziedaar eene tamelijk volledige opsomming van
hetgene tot hiertoe over De Dene werd geschreven. Het
beste uit den hoop, om De Dene te leeren kennen, is
ten slotte wat men vindt bij Van Male En uit dezes
Ontleding ende Verdediging der Poesie blijkt dan nog
dat Van Male niet eens wist dat zijn geliefde Rederijker ook de schrijver was van de Warachtighe Fabulen,
en dat hij dezes sterfjaar omstreeks i 563 plaatst.
De Dene's Testament heeft weinig geluk gehad.
Zekere bijzonderheden van het Hs. schijnen wel eenigszins
het vermoeden te wettigen, dat de schrijver zelf misschien
zijn werk toch voor de pers had bestemd en gereed
gemaakt. Aan den anderen kant is het buiten twijfel, dat
de persoon aan wiep de Saint Genois het afschrift van
de strophen uit den Langen Adieu te danken had,

12

EDUWAERD DE DENE.

niemand anders was dan de toenmalige eigenaar van het
Hs., de heer Van Damree. Deze, zelf een liefhebberdichter, bij zoover dat hij eens in eenen prijskamp der
Fonteinisten, in 1812 -- waar J. F. Willems den eersten
en Lambin den derden prijs behaalden --- den tweeden
mocht winnen ; deze schijnt wel in i838 voornemens
geweest te zijn het Hs. van De Dene geheel of gedeeltelijk
in het licht te geven. Het onvoltooide, maar zorgvuldig
genomen afschrift, dat hij vervaardigde, behelst nagenoeg
de 2/5 van den volledigen tekst en berust thans op
Brugge's Stadsarchief. In eene soort van inleiding vindt
men, benevens de nauwkeurige beschrijving van het
Hs., een los in f° blad van De Dene's hand, op de
4 zijden beschreven met Jaarschriften in zwarten en
rooden inkt uit het jaar 1553 (eenige daarvan komen
insgelijks in het Testament voor), benevens allerlei aanteekeningen, uit de hminaria van Jan Pelsers' : « Van
de Peste » (r560>, uit Van Male's Ontleding en Verdediging (172 4 ), uit de Nederl. Letteroefeningen (1834), uit de
Korte Beschrijvinghe van den Brugschen Hallen-Thooren

(1741), (i) enz Zelfs legde hij eene soort van « Tafel van
(1) Klacht-reden, rymkundig op-ghestelt over het on-gheluckzgh
af-branden van den weergalósen Hallen thoren... Brugge , 1741).

Op bl. 1 7 , in de « Korte Beschrijvinghe van den Brugschen
Hallen Thooren » worden de volgende verzen medegedeeld, die
omstreeks den tijd van Philips den Schoonen vervaardigd en « bij
sekeren. , de Deyne in syne zin-rijcke Schriften ons na-ghelaeten»
zouden zijn
Rome de Groote, Florence de Schoone.
Milanen die wel-gepeupelde Stede
Venetie die draegt des Ryckheyts Croone.
Genua, vol van Hoveerdighede.
Parijs oock zonder 's ghelycken mede.
Ceulene Heylige Stadt gepresen
Dit zijn al Steden in Kei stenhede,
Boven al andere Plaetsen uyt-ghelezen.
81 Brugge gij waert boven-al gheresen.
Want door U Wezen, Net, Reyn bepeirelt
Placht gy te heeten de Goude Weireldt.
(Insgeli>ks te vinden, bl 199 van Kronijk
of tijdrekenkundige beschrijving der stad
Brugge naer het achtergelaten handschrift van B. J. Gaillzard Brugge,
1849.)
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Verklaring van onechte en verouderde woorden » aan,
waarbij vooral Kiliaan geraadpleegd werd.

De Dene's geboortejaar is niet bekend. In zijn Testament komt echter een gedichtje voor — een Carnation of
Jaarschrift op den slag van Pavia in 1524 — zoodat in
elk geval zijn geboortejaar v66r 1510, liefst omstreeks
I5o5, moet geplaatst worden. Eerst in 1529 komt een
tweede gedagteekend stukje voor, een Liedeken ditmaal.
Tusschen September 1532 en September 1533 wordt hij
opgenomen in de Broederschap van St Ivo, de Broederschap der klerken (1). Uit de Inleiding tot den Inventaris
der Archieven van Brugge, door den heer Gilliodts-Van
Severen, verneemt men, dat op het Archief aldaar registers
aanwezig zijn met akten van Ed. De Dene, klerk van de
Vierschaar, te beginnen van 20 Oogst 1533 tot 28 Maart
1563.
In 1533 vinden wij op I December dat De Dene's
vader, Lyman, reeds overleden is, en dat Eduwaert eenen
minderjarigen broeder Jan heeft (welke in 1548 nog als
poorter compareert), terwijl Lyman's weduwe, Cornelye
Baekels, hertrouwd is (2).

(1) September 1532 tot September 1533. — Ontfaen van Eduwaert
de Dene over trecht van zi j n jncommen, XX sc. grote.
(Comptes de la Confrérie de St-Yvo, i5201623, fol. 52v, n. 5.)
Mededeeling van den heer Gilliod:s-Van
Severen.
(2) 1 December 1533. -- Jacob Crekele dhoude ende Joncvrauwe
Cornelye Baekels zyn wyf, Lyemans de Denens weduwe, voort
Cornelis Cloribus de cousschepere ende Stevin Cadier de mudsescheerer als voochden van Jan de Dene tsvoorseyts Lymans zuene...
(Passations Ed de Dene, 1533 .49, fol 4 n. 1.)
22 November 1548. — Compareirden dheer Jan de Dene
Lymanszuene poortere in Brugghe...
(Passations Ed de Dene, 1533-49, fol. 1,35'
n. 2 )
Mededeeling van den heer Gilliodts-Van
Severen.
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Het volgend jaar, in i 534, erft hij van zijn schoonvader
Pieter de Corte (I). Uit het Testament vernemen wij dat in
1561 zeven kinderen uit zijn huwelijk in leven waren : drie
dochters en vier zoons, waarvan de jongste twaalf jaar
oud was.
Gedurende de jaren, welke nu volgen, schijnt De
Dene eene buitengewone bedrijvigheid als rederijker aan
den dag te hebben gelegd. Doch niet alleen als rederijkerverzenmaker, maar ook en evenzeer als rederijker-kannekijker. Reeds in 1542 staan zijne zaken, welke verwaarloosd
werden en noodzakelijk achteruit moesten gaan, zoover
achteruit reeds, dat hij genoodzaakt is op zijne twee
huizen in de Carmersstraat eene rente te nemen (2).
Doch terwijl hij telkens weer optreedt als officieel dichter
voor de triomfbogen, die bij iedere zegepraal en bij ieder
vredesverdrag opgericht werden, gaan ook zijne zaken
maar voortdurend den kreeftengang. In 1545 zet men
hem twee dagen lang gevangen voor eene schuld van
20 grooten, en in den loop van hetzelfde jaar wordt
beslag gelegd op zijn goed en krijgt hij bevel een staat
zijner fortuin op te maken en zorgvuldiger zijn ambt
als klerk waar te nemen (3). Het jaar daarna zien wij
(1) i Oogst 1534. — Jan Goethals btervoerdere ende Cornelye
zyn wyf Pieter de Cortens dochtere, voo , t Eduwaerdt de Dene
clerck ter vierschaere ende joncvrauwe Mai ie zyn wyf oock tsvoorseyts Pieter de Cortens dochtere; als aeldynghers ende deelnemers
van alle der successie ende verstervenesse meuble ende jmmeuble
bleven naer den overlydene vanden voorseyden Pietre de Corte
der voorseyder Cornelye ende Marye vader ten tyden als by leefde.
Ende scholden quycte joncvrauwe Jehanne Laeys tsvoorseyts Pietre
ede Corte weduwe ende besitteghe van zynen sterfhuuse....
(Passations, fol. 16, n. 2.)
Medeel, v d. h. 9Gilliodts.
(2) 21 July 1542 -- Eduwaert de Dene ende joncvrauwe
Marie de Corte als proprietarissen zynde van den huusen hier
naer vei slaei st... (Constitution de rente sur deux maisons dans la
rue des Cannes, au cóté nord d'icelle... )
(Passations, d'Ad. Mommenges, 1540-42, fol.
165, n. 3.)
Meded. v. d h Gilliodts.
(3) 15 July 1545. — Was by den college ghejnterdiceirt ende
vetboden Eduaert de Dene eeneghe partien van zynen goedinghen
te aliene ren ofte vercopene; es gheordonneirt over te ghevene alle
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hem ophouden zijne verschuldigde bijdrage te kwijten
voor de elfuremis van de Confrerie der Klerken ; en die
bijdragen zullen vijftien jaren lang blijven oploopen,
vooraleer ze in eens, in r 56o zullen afbetaald worden (i).
In 1558 wordt het derde gebod uitgeroepen der verkooping
van zijn om schuld aangeslagen huis in de Braambergstraat (2) : het jaar te voren was hi) aan zijn Testament
begonnen....
Wellicht stelde hem die verkooping in staat zijne
zaken wat te redderen; wellicht ook had hij thans voorgoed weten vaarwel te zeggen aan het lustige losbandige leventje, dat hem zoover gebracht had. Het feit
dat hij in 1560 zijne achterstallige bijdragen vereffent,
schijnt daarop te wijzen. In 156i is eindelijk het Testament voltooid. Voortaan begint voor den tot inkeer

zyne crediteurs zyne partten van sculden zo wel active als passive.Voorts
te frequenterene ende 'ayerene den burgh an tcomptotr ende lade
an Gomaer Coolman, up peyne van ghecorrtgeirt te zyne ter discretie
var. scepenen, dewelcke zullen zyne crediteurs jnducerene daettoe
dat zy hem gheven redelicke daghen van betalinghe.
(Memorial van den Camere, 1544-45; fol.
2o5', n 4.)
Meded. v. d. h. Gilliodts.
(1) Sept. 1557 tot 1561. -- Ontfaen van Eduwaert de Dene te
ii sc-grote tsjaers over de jaren XVu XLVJ tot LX ) ncluuz; bedt aghende de XV jaren XXX sc. grote. .
(Cottsatton annuelle pour la messe de ii heures )
(Comptes de la confrérie de S. Yvo 1520.1623,
fo1136,n8.)
Meded v. d. h. Grlltodts.
(2) 2 Mei 1558. — Voort die ee..ich recht van proprieteyt hebben
an een huus met zynen toebehoor ten staende binnen deser stede
jnde bramberchstrate wylen toebehoorende Eduwlert de Dene ...
(Hallegeboden 1553 64. fol. 224 V , n. 3.)
5 November 1558. — Même publication.
(Ibid. fol. 266, n 8 )
5 Januari 1558 (oude st ) — 3 e public toon — Voort die coopen
vc 'lien .een huus met zyne toebehoorten staende binn :n deser ste.1e
nden braemberchstrate toebehoorende Eduwaer t de Dene te wetten
afghewonnen by decrete by den voochden van de kindei en van Jool
van Praet voor dachterstellen van thien scellinghen groote tsjaei s
eeuwelicke t ente.. .

i

( Ibid., fc l. 273, n. 12.)
Meded. v. d. h. Gtlliodts.
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gekomen schrijver een nieuw leven van rustelooze bedrijvigheid, welke in volkomen tegenstelling tot de vroegere dagen van losbandigheid staat. In 1562 zien wij
hem de uitgave, te Antwerpen, van Anthonis de Rovere's)
Rhetoricaele Werken bezorgen ; de inleiding welke hij
er bijvoegt, blijft tot op onze dagen de voornaamste
bron voor de kennis van het leven van dien ouderen rederijker. In 1 567 verschijnen de Fabulen. In i 569 wordt Jan
Pelsers' tractaat Van de Peste door een paar lofgedichten
van onzen Rederijker ingeleid. In 1570 stelt hij als Facteur
van de Drie Santinnen de prijskaart op voor eenen wedstrijd (1). In 1566, 68, 69, 70, 71 wordt hij telkens gelast
met het opstellen van Spectaclen of tooghen voor de
H. Bloedprocessie (2). Eindelijk hebben wij voor de laatste
maal zijn naam ontmoet, daar hij als klerk ter vierschare den 28 Sept. 1576 optreedt, in een stuk van
17 Aug. 1579 dat ons meldt, hoè De Dene niet langer dat

(t) Zie Belg Mus 1845 (IX) Bl. 453.
(2) 1566-67 -- (Betaelt) Eduwaert de Dene Rhetorisien voor
tcomponei en van drie nieuwe spectaclen vertooght up den heleghen bloetdach laetsleden, met diversche penninghen hij hem verschoten, tsamen...
VIJ lb. XJ s. groten.
(Comptes de la ville de Bruges, Chap. des
Dépeuses dates Uitgheven van ghemeene zaken, fol. 89v, n. 3.)
1568-69 (Betaelt) Eduwaert de Dene facteur van den tooghen
ter processie van den weerden heleghen bloede ghepresenteert.
x lb. grote.
Ibid. fol. 83v. n. 3.)
1569 . 7o. Eduwaert de Dene facteur ende Rhetoricien van
tcomponeeren van drie nieuwe tooghen up den ommeganck dach
achter deser stede voort ghehouden, metten oncosten daeran cle-p
vende, by ordonnantie ende quictancie...
X lb. grote.
(IbiJ. fol-76, n. 6.)
1570 .71. (Même texte que le précédent)...
X lb grote.
(Ibid. fol-75, n. 5.)
1571-22 (Même texte jusqu'au mot voortghehouden -- Après
quoi, cette finale : « Up zijne requeste hem toegheleyt...
hij lb. grote.
(Ibid. fol. 67 v , n. g )
16 Maart 1571 (Oude st.) Was gheconsenteirt die van de Thresorie te doen makene by Eduard de Dene spelen van sinne jn,
vervolghe vande ghuene ghespeelt het Baer voorleden.
(Secrete Resolutiebouc 1569-75, fol. 256 v. n. 2.)
Meded. v. d. h. Gilliodts.

EDUWAERD DE DENE.

17

ambt meer vervulde. Waarschijnlijk, zooals wij gezien
hebben, was de man in den tusschentijd gestorven.
1533 en 1557: ziedaar de twee keerpunten in De
Dene's leven. 1533: de vader sterft, het ouderlijk huis
gaat uiteen, Eduwaert sluit een huwelijk dat niet gelukkig schijnt geweest te zijn ; hij zoekt zijn troost buitenshuize, past niet langer op zijn zaken, geraakt in
schulden, ziet zijne huizen berent, aangeslagen, verkocht.... 1557: de doorbrenger komt tot inkeer. Zijn
Testament sluit af met het verleden waarvan het moet
dienen als « Ntemoriael », en spreekt de ernstigere
voornemens uit waarmede hij als het ware zijn leven
wil herbeginnen. Het oogenblik is nu gekomen om door
eene beknopte ontleding van dit werk, dat we reeds zoo
dikwijls aanhaalden, te pogen van zijn uiteenloopenden
en vreemdsoortiger inhoud een eenigszins voldoende
denkbeeld te geven. Dit in eene volgende studie.

L. SCHARPÉ.

VITMUMMIltt
VADERLANDSCHE OPVOEDING (I).

zij eerst ter loops gezeid dat ik het denkbeeld
van opvoeding in zijnen breedsten zin voorstelle, met de treffelijke aankweeking en de
noodige onderrichting in het zelfde begrip te vermengelen.
Het is zeker en vaste dat alwie eervol, achtbaar,
aanzienlijk, deftig, wilt door de wereld geraken; dat
alwie begeert te gelukken in zijne ondernemingen,
tot het vervullen van eenen levensstaat; dat alwie de
goedkeuring en de genegendheid van zijne medeburgers najaagt; dat hij moet door eene grondige
opvoeding afgericht zijn.
Wat hoort men gansche dagen van iemand die,
door zijne onbescheidendheid en onbeschaafdheid,
door zijne onwetendheid en onkundigheid, door 'zijne
onnoozelheid en dwaasheid, de openbare of bijzondere
gunste verloren of nooit gewonnen heeft ?
Men zegt : « 't is een mensch zonder opvoeding;
ET

e est un homme sans éducation. »

Vaders, gij, die zoo fier zijt over uwe telgen en
u reeds inbeeldt dat zij, gelijk nieuwe Jasons, aan het
hoofd der grieksche Argonauten, met ongehoorde
dapperheid, de verovering van het gulden vlies, in
de aziatische landstreek van Colchis, wederom zullen

(i) Kern van eene voordracht, gehouden te Gent, in Sint Josephs.
kring.
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verwezentlijken; moeders, gij, die zulke schoone,
bonte, bekoorlijke droomen, waarin uwe lievelingen
altijd de eerste rolle spelen, zoo kundig weet aaneen
te schakelen ; gij, die vandage, met eerbied, hunnen
priesterlijken zegen vraagt ; morgen hunne welsprekendheid, in de wetgevende kamers, aanhoort; overmorgen verschrikt bij 't steigeren van het onstuimig
ros, dat zij moeielijk bedwingen, aan het hoofd der
koninklijke legerscharen, terwijl gij wiegend
zingt
« En attendant sur mes genoux,
Beau genéral, endormez-vous. »

Vaders en moeders, siddert en beeft gij niet, bij
het enkel gedacht dat de opleiding van uwe kinderen
zoude komen te mislukken? Zijt gij niet dag en nacht
bezig met te beramen wat gij best zult in het werk
leggen om van uwe zonen verstandige mannen en
van uwe dochters kloekmoedige vrouwen te maken?
Zijn er opofferingen van zwarigheid, van zwoeging,
van goed, van geld, die u te lastig vallen, om het edel
doel, dat gij betracht, te bereiken ?
Het is blijkbaar, gij doet veel om uwe strenge
verbintenissen getrouwig na te leven en gij volbrengt
,eenen van uwe dringendste plichten, met uwe kinderen
toe te vertrouwen aan christene, deugdzame, ieverige,
geleerde, behendige, vaderlandsgezinde meesters en
meesteressen, waarvan wij gelukkig zijn, in Vlaanderen, het uitgelezenste- puik te mogen groeten en
toejuichen.
Het is met opzet -dat ik het woord « vaderlandsgezinde, » in mijne spreeksnede, gebruikte.
Inderdaad het is u geoorloofd, indien gij daarop
gading hebt, eenen hoed te passen naar den heerschenden smaak van Parijs, een gewaad te dragen
in engelsch leêr of van Bismarcksche kleur, uwe voeten
te steken in americaansche schoenen van het huis
Perry, uwe prachtkamers te stoffeeren in « style
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Louis XV, » uwen hof in engelsche paden aan te
leggen, engelsch zout in te nemen en op de « five
o'clock, » eene tea-party, » met franschbrood en
met hespe van Westphalen, in te richten.
Het zijn al nog maar stoffelijke zaken, die, wel is
waar, tegen diergelijke van inlandschen oorsprong en
van inlandschen stempel, onmachtig zijn te kampen,
Maar hetgene strijdt tegen de natuurlijke wet,
tegen de gezonde rede, tegen de regelmatige en
volledige ontwikkeling der verstandvermogens, tegen
de verheffing der geestsieraden, tegen de veredeling
der hertgevoelens, het is dat gij van uwe kinderen
engelsche, duitsche of fransche mannen en vrouwen
zoudt pogen te kweeken.
Gij hebt een vaderland; is 't niet waar ?
Gij en zijt geen anarchisten, dat zijn aanhangers
en voorstanders der regeringloosheid, der wanorden
en der beroeringen.
Deze roepen : « geen vaderland meer! Plus de

patrie I De gansche wereld is ons vaderland ! »
Neen; — de oudversletene, zestigjarige klanken
der « Brabanfonne » ontroeren u, en gij zingt, met
geestdrift, het forsche lied van den « Vlaamschen
Leeuw. »
Gij bemint uw Belgenland; gij bemint uw Vlaanderenland ; i uw geboortegrond is u dierbaar en, in
evenredigheid, zijn er zoo weinig die den moed hebben
van hem te verlaten, zelfs met de kanse van elders
aan rijkdom te geraken; de geschiedenis onzer volks
helden boeit uwe aandachtigheid en prikkelt uwe
bewondering; de kunstwerken en kunstgebouwen,
ons door onze voorvaderen achtergelaten, verwekken
uwe wetenschappelijke vlijt en onder Vlieden en
zijn er niet weinig die ze trachten na te bootsen ; uw
herte klopt hevig aan 's lands politieke beweging en,
— als het zinnebeeld en de steunpilare van onze
vrijhe id, — vereert en verheft gij ons koninklijke
stamh uis; 't geen waarvan gij, over korten tijd, een
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schitterend bewijs geleverd hebt, alswaneer een
ontzaggelijke stoet van Vlamingen naar Brussel
getrokken is, om deel te nemen aan de lijkplechtigheden van den volksbeminden en onvergetelijken
Jonkvorst Baldewyn.
Waarom en zoudt gij dan al uwe krachten niet
inspannen om uwe kinderen tot ware Belgen, tot
oprechte Vlamingen te doen geworden?
Maar waarop is de vaderlandsche ofte nationale
opvoeding gesteund?
Zij is gesteund, ten eerste, op de grondige kennis
en op de volkomene beoefening van den Roomschen
Katholieken Godsdienst.
Achteruit starende in de verledene eeuwen, zegt
mij of het u mogelijk is, aan uwe inbeelding, eenen
Vlaming voor te stellen, die, in 't openbaar zoowel als
in 't geheim zijns levens, van kop tot teeën en tot in
het merg zijner beenderen, zijnen Roomschen Katholieken Godsdienst niet verkleefd en was en hem
beleed?
Is de Roomsche Katholieke Godsdienst het kostelijkste erfdeel niet dat de Vlamingen, sedert onheugelijke tijden, sedert de Heilige Zendelingen : eenen
Arnandus, eenen Donatianus, eenen Bertinus, eenen
Macarius, eenen Livinus, eenen Willibrordus, eenen
Bavo en menig andere, -- het kostelijkste erfdeel, zeg
ik, dat de vlaamsche geslachten, van hand tot hand,

met onverbiddelijke getrouwigheid, hebben overgeleverd ?
Maar waarom moet ik spreken?
Spreekt gij liever, geschiedenis en kronijken van
Vlaanderen; spreekt, Kathedralen, Godshuizen en
Hospitalen, die de godvruchtigheid en de liefdadigheid
van onze voorouders hebben opgericht; spreekt gij,
in 't bijzonder, grootmachtige hoofdkerken van Sinte
Goedele te Brussel, van Onze Lieve Vrouwe te
Antwerpen, van Sint Maarten te Yperen, van Sint
Bavo te Gent, die, aan onze stomme verbaasdheid,
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daar staat als reuzengetuigen van het brandend en
edelmoedig geloove der vlaamsche reuzenmannen, die
u uit den grond hebben getooverd; spreekt ridders
en poorters, die met het pauselijke kruis, op den
schouder, geteekend, uwen heerd, uwe vrouw en
kinderen, uw eigen land verliet, om, tot de verovering
van het heilig Graf, naar Jerusalem te trekken ; spreekt,
Gentenaren, en Bruggelingen, die, op het slagveld
van Groeningen, vooraleer gij, onder het geleide van
Breydel en de Coninck, den zegevierenden strijd,
tegen den franschen edeldom, aanvingt, eerst nederknieldet om de zegening des priesters over u en over
uwe wapens te ontvangen; spreekt, Levieten van het
Seminarium van Gent, wier namen op het marmer
van Sint Bavo's muren gebeiteld staan en die liever,
dan eenen, door de kerke, verboden eed aan den
dwingeland af te leggen, u zelven veroordeeldet tot
de vervolging, tot het ballingschap en tot den slachtbank; spreekt, Vlamingen- van uit den tijd der fransche
omwenteling, die niet en aarzeldet u zelven in gevaar
te zetten, met aan uwe getergde en opgezochte
priesters, eene schuilplaatse te verleenen, opdat gij
nog hadt kunnen, te midden den nacht, in eene
verlatene schure, de heilige misse bijwonen en de
heilige communie ontvangen, aan den, tot autaar
gebruikten, schaafbank; spreekt jongelingen van het
vlaamsche volk, die, op het noodgeroep van den
grooten Paus, Pius IX zaliger, dienst gingt nemen
in de vermaarde legerscharen der roomsche zouaven,
om uw leven te pande te stellen tot bewaring van het
Vaticaan en tot verdediging der kerkelijke rechten;
spreekt, indien uwe edele ootmoedigheid u spreken
laat, rijken dezer streke, die, in den schrikkelijken
schoolstrijd, uw geld en goed ten besten gaaft om
christelijke scholen op te richten ; spreekt, arme
vaders en moeders, die veeleer verkoost droogen
brood te eten, dan uwe kinderen over te leveren in
de handen van meesters zonder God; spreekt onder-
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wijzers en onderwijzeressen, die uwe gedroomde
loopbaan, met eigenen wil, gedwarsboomd hebt, om
niet te moeten staan, onder het bevel van dezen die
u toeriepen : « wij verbieden u te verklaren aan die
kinderen dat zij eene ziel te redden hebben en zalig
te maken. »
Aan dusdanige glorievolle overleveringen zullen
de ware grondbeginselen der vereischte opvoeding
hoofdzakelijk geankerd zijn.
Maar waar zal die ankering geschieden?
Ongetwijfeld in de geest- en hertontwikkeling
der katholieke schole.
Doch vooraleer het kind zijn deel komt nemen
aan het openbaar en gezamentlijk onderwijs, is er
eene plaatse waar het aan de kennis en aan de
belijdenis van het voorvaderlijk geloof moet ingewijd
worden.
Ik bedoele den familiekring, den huizelijken
heerd, de ouderlijke woonste. Deze familiekring, deze
huizelijke heerd, deze ouderlijke woonste zal als eer,
heiligdom wezen, waaruit strengelijk gebannen wordt
alles wat de onschuldige verheventheid van de kinder
lijke ziele zoude kunnen krenken.
Daar en zal het kind niets inademen tenzij den
gezonden en weldoenden geur van werken, voorbeelden, woorden, gezangen en gebeden, die hem
zijnen plicht en zijne bestemming zullen leeren kennen,
ten hoogste schatten en volstrekt volbrengen.
De tijden zijn voorbij dat men het kruis des
Zaligmakers verborgen hield in de slaapkamers en in
de keuken; nu prijkt het vereerd in de voorzaal en
in de prachtkamers ofte salons.
De tijden zijn voorbij dat men, door menschelijk
opzicht, uit zijne christelijkheid als een kleedsel sneed,
het welke men,, in zekere omstandigheden aantrok,
vrij van het weg te hangen, om ongehinderd, in
andere omstandigheden, als een volgeling der onzijdigheid door te gaan.
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Nu heeft men algemeen verstaan dat er geene
kromme sprongen meer te passe en komen, dat men
zijne geheime gevoelens onbevreesd aan den dag
moet leggen en onwankelbaar blijven wat de oude
Vlamingen waren, 't is te zeggen : recht voor de
vuist.
Dit alles zal het kind leeren en indrinken aan
de bronne des huisgezins.
't Is dat er in` het huisgezin een gezag zetelt
't welke onmiddelijk vloeit uit het gezag van de
Godheid zelve :
de vader w,eêrkaatst vooral de macht van God ;
het is de eigenschap der moeder de liefde van God
heviger af te beelden en beide, vader en moeder,
zijn te zamen deelachtig aan de wonderlijke wijsheid, die de onafscheidbare gezellin is van de macht
en van de liefde, om deze in der eeuwigheid te
verlichten.
Ter hunner hoogachting heeft God uitsluitelijk
een der tien geboden afgekondigd : « eert uwen
vader en uwe moeder opdat gij lang moogt leven
op der aarde. »
De Koningen en Keizers, de vorsten- en magnaten heerschee en gebieden over de volkeren, maar
zij en zegenen niet ;
de wetgevers, de rechters, de krijgsoversten
beschermen en verdedigen het algemeen welvaren,
maar zij ook zij en zegenen niet.
God zegent;
de priester zegent;
de vader en de moeder zegenen:
er zijn geen andere die zegenen.
Welk schoon tafereel als een vader of eene
moeder, met de macht die God hun geschonken
heeft, met die ontroering, dewelke, op dien plechtigen
oogenblik, niet en kan overmeesterd worden, hunne
neêrgebogen kinders zegenen, hun wenschende, aan
hun en a n hun nageslachte, alle geluk en voorspoed,
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in lange levensdagen, als waarborge van de opperste
belooning der eeuwigheid.
En hoe gemakkelijk is het om te verstaan
dat er kinderen zijn die, in ver afgelegene streken
gehuisvest, bij het ontvangen, eener droeve mare, de
uitgestrekte zeeen doorkruisen, dagen en nachten de
woede der tempeesten trotseeren, om eene laatste,
kostelijke zegening van een gin stervenden vader of van
eene stervende moeder eerbiedig te gaan ontvangen.
Aan dit verheven, grootmachtig en wonderbaar
gezag van den vader en van de moeder is de edele
en tevens dringende taak opgeleid de eerste kiemen
van de roomsch katholieke opvoeding, die met de
vaderlandsche opvoeding ineen loopt, in den geest
en in het herte van het kind, neêr te leggen en
vruchtbaar te maken.
Ten tweede, de vaderlandsche ofte nationale
opvoeding is gesteund op de getrouwigheid aan de
voorvaderlijke zeden en gebruiken.
Heeft ieder volk zijne kenteekens, zijne eigenschappen en zijne hoedanigheden niet?
Ik en ben onder het getal niet van die zwetsende
grootsprekers, die de andere volkeren verminderen
en verachten om den stam, waar zij uit gesproten
zijn op te helderen.
Laat ons de menigvuldige verscheidendheden en
doelmatige schakeeringen bewonderen, waarmede God

de volkeren, zoowel als het oneindig plantenrijk,
geschapen heeft; maar ter zelven tijde en laat ons
niet vergeten dat wij Vlamingen geboren zijn.
Hoe dikwijls en gebeurt het u niet, als gij iemand
ontmoet en zijne houding, zijne handeling, zijne tale
en zelfs zijne kleeding in acht neemt, bij uw zelven
te zeggen : « dat is een engelschman, een duitschman, een spanjaard, een italiaander, een franschman? »
Zoo behoort men ook, aan zijn uitwendige, aan
zijne doeninge, den Vlaming te onderscheiden, niet
aleenelijk den vlaamschen werkman, met zijnen
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blauwen kiel, maar ook den vlaamschen edelman,
met 'zijn prachtgewaad gedost.
De vlaamsche ridders en poorters die, in de mid-,
deleeuwen, aan de koninklijke en keizerlijke hoven
van Europa, hunnen toegang hadden, zouden u bewijzen dat er niemand meer dan de Vlaming, op zijn
vlaamsch, fatsoenlijk, heusch, beleefd, hoffelijk en
aantrekkelijk, in de hooge maatschappelijke kringen,
voorenkwam.
Wilt gij weten hoe een schrijver, van voor Cesars
tijd, de inwoonders van Vlaanderen beschrijft?
« 't Is, » zegt hij, « een schrikkelijk volk, ontembaar en dat niemand en zal bedwingen. Zij strijden
en worstelen tegen mensch, natuur en goden. Zij
schieten hunne scherpe pijlen naar den hemel, als
het dondert, en vliegen naar hunne wapens, in de
stormen en tempeesten. Zij trekken, met blooten
zweerde, tegen opkomende stroomen en woedende
zee. Zij zijn groot, wit van velle, blond van haire,
en strijden is een spel voor hen. »
Wilt gij vernemen hoe een engelschman, in de
XIII° eeuwe, het afbeeldsel der Vlamingen -- wier
weelde, macht en grootheid alsdan ten toppunt geremet innige voldoeninge, penseelt?
zen waren,
Hoort hem spreken :
« De Vlamingen zijn sterk en schoon van lijve;
rijk bovenmate, gulhertig in hert, woord en daad ;
treffelijk, vredelievend, maar schrikkelijk op het slagveld; rechtuit met de vreemdelingen en zonder bedrog;
vriendelijk met allen, maar edel en trotsch. »
Denkt gij niet dat men riep : « Plaats! de Vlamingen zijn daar! » en dat men ze met bewondering
aanzag die lieden van Vlaanderen, die in de fransche
stad aankwamen, om te zetelen met den edeldon
van Engeland en Frankrijk en daar te oordeelen en
te beslissen over land en zee, oorlog en vrede,
handel en neering, wetten en rechten?
Men had vergeten, voor hen aleen, kussens op
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hunne zitbanken te leggen. Zij plooiden eenvoudig
hunne kostelijke mantels van goud laken en zaten
erop. Als zij weggingen liep men hen achterna, zeggende dat zij hunne prachtige gewaden lieten liggen;
maar zij antwoordden, over den schouder : « Wij
van Vlaanderen en zijn niet gewoon de kussens van
onze zetels meê te nemen. »
En zij trokken heen voor de verbaasde vreemdelingen.
Uit deze aanhalingen is men reeds in state
gebracht te besluiten hoedanig het toonbeeld opstijgt
van den Vlaming, zoo hij aan de navorsching, aan
de leerzaamheid, aan de bewondering, aan de navolging van het opkomende geslachte dient afgemaald
en voorgesteld te worden.
Daar treedt hij vooruit, de Vlaming, onder zijne
eigene en oorspronkelijke gedaante :
Sterk van gestalte, deftig in zijne houding, fier
van gelaat, vrij in zijn gedacht en in zijnen gang,
goed van inborst, christen van gevoel en zuiver in
zijne zeden.
Op zijn blazoen draagt hij drie woorden geschreven :
Getrouwigheid,
Rechtzinnigheid,
Onbuigbaarheid.
Getrouwigheid aan God, aan Kerk, aan Paus,
aan Koning, aan plicht, aan deugd, aan vaderlandsche overleveringen, aan voorvaderlijke gebruiken,
aan eed en echtverbond.
Rechtzinnigheid in zijn woord, in zijne belofte,
in zijne beleefdheid, in zijne gastvrijheid, in zijne
erkentenis, in zijne vriendschap, in zijne liefde.
Onbuigbaarheid als het er op aankomt zijnen
godsdienst, zijn vaderland, zijnen heerel, zijne kinderen, zijne weldoenders, zijne rechten, zijne vrijheid
voor te staan en, tot den dood toe, te verdedigen.
En die Vlaming heeft eene tale, uitdrukking van
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eigen bestaan, gedacht en gevoelen ; hij heeft eene
tale gelijk al de volkeren de hunne hebben; hij heeft
eene tale gelijk zijne voorouders die tale hadden,
als zij, met eigen woord, spraken en, met eigene
penne, schreeven aan koningen en aan keizers ; als
zij, met eigene tonge, hunne zaken behandelden,
hunne wetten beraamden en te boeke brachten; als
zij hunne oordeelen en vonnissen streeken; als zij
hunne landen en goederen bestierden.
Ja, de Vlaming spreekt zijne vlaamsche tale, die
schoone, vloeibare, welluidende en tevens kloeke
tale, zoo ontvankelijk voor vriendelijke uitboezemingen, zoo noodzakelijk om de hooge rangen aan de
nederige te schakelen, zoo vatbaar voor wegvoerende
welsprekendheid, zoo klaar voor onderwijs en wetenschap, zoo geschikt voor geschiedenis en letterkunde,
zoo denkbeeldig en zielroerende voor gezang en
dichtkunste; die tale, zoo eerbiedweerdig door hare
oudheid, zoo vermaard door hare lotgevallen, zoo
vruchtbaar door hare voortbrengselen, zoo dierbaar
omdat zij de moedertale is, zoo rijk in gewestspraken
gelijk de beroemde grieksche, — in wendingen —
gelijk de geleerde latijnsche, -- in vormen, samenstel en woorden,
Bij zoo verre dat de naast bevoorrechte duitsche
tale maar acht en zeventig duizend woorden telt,
terwijl de vlaamsche tale er boven de honderd
duizend kan opsommen en machtig is er, alle dagen,
nog nieuwe, met eigene, loutere, deugdelijke klokspijze, te gieten, of, tot nu toe ongeboekte, uit de
onuitputbare bronne van den volksmond zorgvuldig
en oordeelrijk op te halen.
Ach! waarom en beantwoorden al de Vlamingen
niet aan het toonbeeld, dat ik hier heb aangeboden ?
Waarom zijn er nog ouders zoo verblind, zoo
lichtzinnig, zoo kleengeestig, dat zij hunne kinderen
te midden ons eigen volk, tot vreemdelingen kweeken,
met hun het vlaamspreken te beletten, met ze toe te
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vertrouwen aan fransche pcedagogen, met hun duitsche of engelsche huisopvoedsters ofte gouvernanten
te verschaffen ?
Vlaming zijn en belet niet van de kennis en de
geleerdheid der vreemde talen te betrachten.
Integendeel.
Die bedreven en sterk staat in zijn vlaamsch is
meer dan een ander tot welgelukken aan hoogere
studiën bereid.
De ware Vlaming en is niet uitsluitend en ik,
voor mij, beweere dat, indien wij in de behandeling
der fransche en andere uitheemsche talen onkundig
waren, wij aan groote geestgenoegens ons onttrokken
zouden bevinden.
En onder dezen die een vlaamsch woord voeren
of eene vlaamsche penne hanteeren, waarom zijn er
die niet genoeg, volgens hunne bekwaamheid, werken
aan den bloei van het vlaamsch wezen?
Waarom kracht en tijd nutteloos verspeeld aan
overtollige redetwisten en muggezifterijën?
Verveerdigt liever ernstige gewrochten in proza
en in vers.
Dunkt het niet aan menigeen dat men ons tegenwoordig veel te veel philologie ofte taalgeleerdheid
opdischt ?
Iedereen moeit er hem meê.
Laten wij die bijzonderheid over aan uitmuntende vakmeesters, zooals dichter Guido Gezelle.
Verders wat kan het schillen aan 't algemeene
best dat de manier van schrijven van den eenen
niet overeen en komt met deze van den andere ?
Moeten alle letterkundige voortbrengselen in den
zelfden smeltkroes gesteven zijn?
De verscheidendheid bestaat in alle talen.
De « Jeune Belgique » schrijft anders dan de
« Vieille Belgique », en de « Décadents » voeren
eenen opstel, die gansch tegenstrijdig loopt, zo owel
aan dezen van de « Classiques », als aan dezen van
de « Romantiques ».
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De oorspronkelijkheid en weze niet versmacht
onder den schoolvossigen strijkstok.
« Diversité c'est ma devise ». Laat iederen vogel
zingen gelijk hij gebekt is.
En moet de langwijlige eenheid geboren wezen,
zij en zal nooit de dochter van den dwang genoemd
worden.
Ten slotte van deze mijne zinsede, geef ik mijne
drievoudige stemme aan de behoudenis van het
woord « Vlaamsch », waarmede ik opgegroeid ben
en dat mij zulke grootsche, treurige en zoete herinneringen terug brengt.
Die mij de uitdrukking « Nederlandsch » pogen
op te dringen hebben hunne vondste te late verzind, :
de « Vlaamsche Academie » was reeds gedoopt; en
de achtbare voorzitter van die Koninklijke Vergadering, zeer eerweerde Heer Doctor Claeys, weze
uit ganscher herten bedankt, omdat hij, op het
XXIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres,
de eeuwenoude rechten van het woord « Vlaamsch, »
— dat als eene glinsterende sterre blinkt, aan den
helderen gezichteinder van de toekomst der inlandsche
jongelingschap, — met verhevene en doordragende
welsprekendheid, heeft doen gelden.
Ondertusschen 't en is niet aleenelijk met rondom
hem te schouwen, met te vernemen en te ondervinden wat er in zijnen huiskring en in zijn land
bestaat; met zijne tale aan te leeren en te beoefenen, dat de jongeling tot de volledige bevroeding
van de voorvaderlijke zeden, gebruiken en overleveringen zal geraken. Hij is verplicht daar nog bij
'te voegen de grondige studie van de vaderlandsche
geschiedenis.
Daarom, zeg ik ten derde, is de vaderlandsche
ofte nationale opvoeding geschoord op de vaderlandsche ofte nationale geschiedenis.
Niet weten wat voor uwen tijd gebeurde, zegt
Cicero, is altijd kind zijn.
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Men mag daarbij bevestigen : niet weten wat
1n u1v eigen land gebeurde is onzinnigheid.
Luistert hoe onze vader en patroon, Jan David,
daarvan spreekt :
« Kan er wel iets zijn, mijne vrienden, dat meer
verdient uwe aandacht en nieuwsgierigheid op te
wekken dan de vaderlandsche geschiedenis? Weten
wat er in vroegere eeuwen is omgegaan in de steden,
die gij bewoont, in het land, waar gij geboren zijt,
is dat niet eene der schoonste kennissen, die gij
verkrijgen kunt ? Gevoelt gij geene achting voor
iemand die u kan vertellen welke oorlogen de Belgen
in oude tijden gevoerd, welke vorsten ons land
bestierd hebben, welke groote mannen België heeft
voortgebracht? En zult gij dus niet verheugd zijn
dit op uwe beurt te kunnen leeren ? Daar is niemand
onder u of hij heeft honderdmaal hooren spreken
van Keizer Karel, van Albertus en Isabella, van
Maria-Theresia; gij hebt de wijze regeering dier
vorstin door uwe ouderen ho pren roemen, en haren
naam hooren zegenen naast dien van prins Karel
van Lorreinen; gij hebt hooren gewagen van de
hertogen van Brabant, van de graven van Vlaan..deren, en ziet die oude nationale namen weêr herleven in de zonen van onzen geëerbiedigden koning
Leopold I. Dit alles moet natuurlijker wijze bij u
het verlangen doen ontstaan om daar meer van te
weten (I).
Zoo zei vader David en om hem niet te vreden
te houden met ijdele woorden, richtte hij dit prachtig
monument op, dat de « Vaderlandsche Historie »
noemt, en dat, nevens de « Histoire Nationale » van
Namèche, de volledigste tafereelen ontrolt, waarop
wij de verledene gebeurtenisssen van de geschieNdenis des vaderlands, met de innigste genoegdoening
mogen wederzien.
(i) Vaderlandsche Historie, Ie Deel, Voorrede.
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Eere aan het Bestier des Davidsfonds, dat zulk
een kostelijk boekwerk, voor de vierde maal, herdrukt en aan zijne zeven duizend leden, als milddadig geestvoedsel, uitdeelt.
Deze, zoowel als andere goed opgestelde boeken,
en ontbreken dus niet om aan het jong geslachte
zijnen oorsprong en de wisselvalligheden van het
leven zijner voorzaten te veropenbaren.
Maar worden zij genoegzaam geraadpleegd?
Laat men niet te dikwijls den teugel vieren aan
den drift der kinderen voor het lezen van beuzelachtige
en niets beduidende boeken, die maar en dienen om
hunne inbeelding te misleiden en hun gemoed, verrevan ernstige overwegingen en opzoekingen, afkeerig
te drijven?
Op de scholen zelve wordt er overal aan de
vaderlandsche geschiedenis de eereplaatse verleend,
die haar van rechtswege toekomt?
Besteedt men, in evenredigheid, niet te veel
uren aan de romeinsche, grieksche en zelfs fransche
historie, of, volgt men een nationaal programma
blijven de lessen niet al te uitsluitelijk bepaald aan
eene drooge en magere rangschikking van namen,
oorlogen en jaargetallen; in plaatse van de aantrekkelijkheid te prikkelen, met de characters der helden,
de oorzaken, uitslagen en gevolgen der tweespalten;
de opkomst, ' den voorspoed of de verdelging der
steden, gemeenten, parochien en inrichtigen ; de zeden,
gebruiken, overleveringen, uitvindingen, koophandel
en neeringen van iedere eeuwe te doorgronden en,
op die manier, de toehoorders aan opmerkzaamheid
van lieverlede te gewennen ?
Verbeelden wij ons eenen sportman, of eenen
duivemelker, 'of eenen razenden verzamelaar ,van
oude postzegels, die ons eeuwig en ervig de noren
afvijlen met harddravers, jachthonden, schietroeren,
wielpeerden, prijswinnende reizigers, wisselhoogte der
zeldzame briefloonende vrijmerken — en wat weet ik
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al? -- zonder dat er ooit een ernstig woord hunnen
mond-ontvalle. Leidt tegen dezen op : eenen denkenden
jongeling die, met bekwaamheid, weet te redekavelen
over nationale geschiedenis, die de heldendaden weet
aan te halen van Diederik van den Elzas, van Godfried
van Bouillon, van Breydel en de Coninck, van Jacob
van Artevelde, van Ackerman, van den Bossche,
Zannekin, Yoens, Agneessen, Keizer Karel en meer
andere vrome vlaamsche mannen.
Wie zal er meest bijval genieten?
Wie zal de kroone spannen?
Wie zal er best zijnen weg, door de wereld,
banen?
Wie zal er minst tijd en geld verkwisten?
Wie zal er meest troostende liefde aan zijne ouders
betoonen ?
Iedereen heeft het gezeid : het is de studeerende
jongeling.
Om de geschiedenis des vaderlands op te stellen
en van langs om dieper in te treden, gaat naar de
ijzeren koffers en kassen, die op stadhuizen en in
kerken nagelvast gevestigd zijn.
Daarin liggen de kostelijke handschriften, perkamenten, charters en actenboeken, ons door onze
voorouders achtergelaten.
Doch er zijn nog welsprekender oorkonden die,
niet aleenelijk door de geleerde opzoekers kunnen
geraadpleegd worden, maar die dagelijks in het
bereik staan - van den oplettenden Vlaming.
Ik beweere, ten vierde en ten laatste, -- want het
valt onmogelijk in eene eenvoudige voordracht volledig te wezen — dat die oorkonden vereischen in acht
genomen te worden, tot den gewenschten vooruitgang
der leerende jeugd van Vlaanderen.
Ik bedoele die stadhuizen, die hallen, die gedenkzuilen, die kasteelen, die paleizen, die kloosters, die
kapellen, die kerken, die, door hunnen grootschen,
stouten en wonderbaren bouwtrant, zoo hoog een
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gedacht opleveren van de ervarene kunste, van het
fii a gevoelen en van de taaie werkzaamheid onzer
voormalige Vlamingen, hoofdzakelijk in de middeleeuwen.
Ik bedoele de paneelen van onze schilderscholen,
de beeldhouwerijen, de gedrevene koper-, zilver-,
goud- en elpenbeenwerken, de meesterstukken van
geslegen ijzer, de tapijtgeweefsels, de drukeerstelingen
en printen, de gekoleurde glasramen en diergelijke,
die in onze kerken, stadhuizen, kloosters, hospitalen
en muzeums, ruimschoots verspreid zijn en ons verhalen wat het vernuft der vroegere geslachten, tot de
verheerlijking van God, van vorst en vaderland, te
wege bracht.
Hoeveel en zijn er niet die alle dagen de kerken
binnen treden, zonder ooit de kunstgewrochten te
bemerken, die aldaar, in altijddurende toogfeeste,
uitgespreid staan?
Hoeveel vaders des huisgezins en zijn er niet die
nog nooit, aan hunne kinderen, gezeid en hebben :
« komt, wij gaan de meesterstukken van onze kerken
gaan bezichtigen. »
De kunstboek van Vlaanderen ligt opengeslegen,
en er is eene menigte die verzuimt van erin te lezen.
Maar neen ; ik en mag niet overdrijven.
Zoo was het over eenige jaren, maar de toestand
is zeer veranderd.
De verandering is in de stad van Gent begonnen.
De verbetering is van Gent tot gansch Vlaanderen,
ja, tot gansch Belgie overgevaren. Honderd en honderd jongelingen zijn kunstenaars, honderd en honderd andere zijn kunstliefhebbers geworden.
En het teeken van weêr te keeren naar het
roemvolle verledene; het teeken van voortaan te
lezen in den boek van Vlaanderens kunstgevoelen,
is geslegen geweest, op die uur dat hij, wiens naam
onsterfelijk zal verbonden blijven aan de opbeuring
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van de nationale, christene kunste, op dien plechtigen
stond, zeg ik, dat de eerste school van Sint Lucas is
gesticht geweest, door Weledelen en diep betreurden
Baron Bethune.
Het is tijd van afscheid te nemen.
Nog een laatste, korte woord.
Gent! gij zijt de eerste stad van de wereld voor
het kweeken van de bloemen. Uwe orchideeën en
rchrysanthemen zijn gekend en befaamd tot op het
verste vasteland en tot over de wijde zee.
Maar gij hebt andere bloemen, die nog levendiger
en u nog duizendmaal dierbaarder aan 't herte kleven.
Vaders en moeders, het zijn uwe beminde kinderen.
Bezorgt ze met de zelfde angstige bekommering,
met de zelfde liefderijke getrouwigheid, die uwe
vermaarde hovenieren aan hunne koninklijke bloemen
vereeren.
Kweekt uwe zonen tot kloeke telgen en uwe
dochters tot aanvallige vrouwen.
Maakt van al uwe kinderen
deugdzame christenen,
verhevene herten,
geoefende verstanden,
kunstminnende geesten,
oprechte Vlamingen.
Dan zal de eervolle glans van uwe kinderen, gelijk
de bekoorlijkheid van uwe sierlijke bloemen, u tot
glorie strekken, en de aangename geur van hunne
kinderlijke begaafdheden zal over u gespreid zijn.
De genegendheid, de dankbaarheid, de voorspoed
van uwe afstamelingen zullen, onder Gods zegeningen,
en onder uwe eigene zegeningen, tot in uwen frisschen ouderdom, uwe belooning wezen en uw geluk
voltooien.
En alswaneer al de vaders en al de moeders
van Vlaanderen hunnen plicht zullen verstaan en
gekweten hebben, dan zal Vlaanderen wederom
worden het machtige Vlaanderen, het voorspoedige
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Vlaanderen der groote, luisterrijke middeleeuwen;
wat meer is, dan zal Vlaanderen nog hooger, nog
machtiger, nog voorspoediger, in de bewondering
der volkeren, klimmen, omdieswille dat het, bij al
de lofweerdigheden der geroemde tijdstippen, zal
voegen den maatschappelijken vooruitgang en de
wetenschappelijke ontwikkeling der jongere eeuwen
en der huidige dagen.
G. H. FLAMEN,
Pastor van 0. L- V. van Meetkerker
Brugge-Noord.
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SCHEIDING VAN KERK EN STAAT.
(Vervolg van blo. 317.)

katholiek eerbiedigt de Kerk als eene goddelijke
inrichting, bestemd om den schat der geopenbaarde waarheid te bewaren, te verklaren en allen
toegankelijk te maken. Wat vraagt nu de vorst die zich van
de Kerk wil scheiden? hij verlangt dat het geloof aan het
woord Gods de leden der Kerk niet meer verplichte; staat
de Kerk dit verlangen toe, dan doet zij afstand van haar
gezag op het geweten van hare kinderen, zij pleegt
verraad jegens haren goddelijken stichter en geeft zich
zelve den doodsteek. Van de eene zijde is zij belast
den godsdienst in stand te houden en uit te breiden,
van, de andere, door de scheiding goed te keuren, verklaart zij den godsdienst noch verplichtend noch noodzakelijk ; van den eenen kant predikt zij de absolute
verplichting het geloof te bewaren onder straffe der
eeuwige verwerping, van den anderen wil men dat zij
volslagen vrijheid verleene te gelooven of niet te gelooven.
Is er tastbaarder tegenstrijdigheid denkbaar?
Hetzelfde besluit kunnen wij afleiden uit de valsche
beginselen van het liberalisme, en de dwaling met hare
eigene wapens wederlegger. De vrijheid van te gelooven
of niet te gelooven is volgens de nieuwere staatsleer
een natuurlijk recht dat ook den katholieken toekomt.
Waarom dan van den katholieken vorst eene daad
gevorderd onbestaanbaar met zijne godsdienstige overtuiging, in strijd met de leer der Kerk, want de scheiE
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ding onderstelt het beginsel dat het geloof aan de
openbaring de maatschappij niet verplicht.
Wie zich niet alleen vrijzinnig noemt, maar ook
werkelijk vrijzinnig is, heeft eerbied voor de gewetensvrijheid van den katholieken vorst en verlangt niet van
hem de scheiding, die zijne katholieke overtuiging verfoeit en veroordeelt. Daarbij komt het eigenbelang van
den Staat, want den Staat van de Kerk scheiden is
openlijk verkondigen dat de godsdienst met de burgerlijke maatschappij niets te maken heeft, dat de burgerplichten niet op een godsdienstigen grondslag rusten, dat
het gezag slechts stoffelijke overmacht is, dat de wetten
het geweten niet verplichten, dat het gehoorzamen een
noodwendig bukken is onder den ijzeren arm van den
meester. Met één woord, zoodra bij een volk de eerbied voor den godsdienst en de Kerk verdwijnt, kan
het slechts door geweld belet worden aan zijne onstuimige hartstochten den teugel te vieren.
En zal dat stoffelijk geweld op den duur bestand
wezen tegen eerre opgewonden, aan elk zedelijk gevoel
ontvreemde menigte? Blind is wie bevestigend antwoordt,
en niet minder blind de Staatsman die niet begrijpt
dat de Staat door de scheiding zijn bestaan in gevaar
brengt.
Men tracht dit argument te bestrijden met te wijzen
op het onderscheid tusschen de geopenbaarde geloofsleer en de natuurwet. Door de scheiding treedt de Staat
buiten de bovennatuurlijke orde, maar hij verwerpt niet
de hoofdwaarheden van het natuurrecht, welke de grondslagen` der maatschappelijke orde genoegzaam handhaven.
Vooreerst schijnt het ontkennen en bespotten der
geopenbaarde waarheid geen gepast middel om het volk
eerbied in te boezemen voor de natuurlijke waarheden.
De verachting van den geopenbaarden godsdienst valt
praktisch samen met de verachting van allen godsdienst.
Want staat het ons vrij Gods woord te versmaden
door zijne gezanten verkondigd, dan begrijpt men niet
den plicht naar zijne stem te luisteren wanner zij door
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de rede tot ons spreekt. « In den strijd tusschen geloof
en weten, zegt de rationalist E. Scherer, staat niet zoo
zeer het Protestantisme op het spel dan wel liet christendom, de godsdienst zelf, want de natuurlijke godsdienst bestaat enkel in boeken... Kortom, wanneer de
wetenschap het bovennatuurlijke zal hebben verband
als nutteloos en de dogma's als onredelijk, wanneer geen
ander gezag zal bestaan dan het gezag van ieders geweten, zal men dan niet ontdekt hebben dat God niets
anders is dan de mensch zelf, dan het geweten en de
rede van den mensch tot persoon verheven? » Leerrijk
is onder dit opzicht de geschiedenis der Hervorming;
het protestantisme kweekte het rationalisme, dat in zijne
logische ontwikkeling op de ontkenning van alle waarheid uitloopt.
Daarenboven houde men in het oog dat de natuurlijke godsdienst op praktisch gebied onbekwaam is om
het naleven der wederkeerige plichten van den Staat en
zijne onderdanen te waarborgen. De geopenbaarde godsdienst alleen bezit een volkomen zedelijk wetboek en
het gezag om alle menschen aan hetzelve te onderwerpen. Met welk recht zal de eene mensch zijne
overtuiging aan een ander voorschrijven? Uwe rede is
onfeilbaar of niet; indien zij feilbaar is, heb ik hetzelfde
recht u mijne overtuiging op te leggen, dat wil zeggen
uwe rede is niet bij machte mij te verplichten.
Is uwe rede onfeilbaar, kan ik op hetzelfde voorrecht aanspraak maken en valsch verklaren wat gij waar
en verbindend noemt. Men antwoorde n:-2t dat de rede
verplicht in naam der waarheid aan wier gezag de geest
gehoorzaamt. Want het recht de waarheid te achterhalen en te kennen is niemand uitsluitend toegezegd;
bij gelijke rechten echter verdwijnt alle reden om aan.
andermans overtuiging de voorkeur te geven en bijgevolg is er geen gezag bekwaam om het maatschappelijk
naleven der natuurwet te eischen en te verkrijgen.
Alvorens de verschillende toepassingen van het scheidingsbeginsel te toetsen, vestigen wij de aandacht op de
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LIVe stelling van den Syllabus. « Niet alleen zijn de
koningen en vorsten vrij van de rechtsmacht der Kerk,
maar zij staan zelfs boven de Kerk, wanneer het geldt
vragen omtrent het rechtsgebied te beslissen. »
Deze stelling beweert dat katholieke koningen en
vorsten als Staatshoofden boven de Kerk den voorrang
en het recht hebben haar wetten voor te schrijven in
zaken betreffende de rechtsmacht. Indien men deze
stelling volgens de leer van Rousseau op alle burgers
toepast, begrijpt men beter den verborgen zin van de
LVe stelling. Zij vordert voor de burgers als burgers
eene volslagen onafhankelijkheid van de Kerk, dat wil
zeggen in burgerlijke zaken kunnen zij de leer en de
voorschriften der Kerk buiten rekening laten.
De Staat gescheiden van de Kerk beteekent ; de
katholieke burgers zijn niet onderworpen aan de openbaring in het staatkundig leven, geheel en al ontslagen
van de goddelijke wet in hunne burgerlijke en internationale betrekkingen. Wederkeerig moet zich de Kerk
van den Staat scheiden, dat heet, de burgers als katholieken beschouwd zijn onafhankelijk van den Staat, zij
genieten eene volmaakte vrijheid in het volbrengen van
hunne burgerplichten, omdat de Kerk hun het vervullen
dezer plichten niet oplegt.
Deze leer strijdt met de natuur van den mensch,
wiens geweten niet vatbaar is voor splitsing en verdeeling. De Kerk als volmaakte maatschappij oefent
haren invloed uit op de werkzaamheid en de vermogens van den geheelen mensch.
De geloovige treedt de Kerk binnen met al de
betrekkingen, welke aan zijne daden een zedelijk karakter geven en hem tot zijn laatste einde brengen. De
burger wordt lid van de Kerk met al zijne maatschappelijke betrekkingen onderworpen aan de goddelijke wet
door de Kerk geleerd en verklaard. Van den anderen
kant is de katholiek als zoodanig onderdaan van den
Staat, hij moet zijne burgerplichten vervullen ter wille
van het geweten en Gods voorschriften.
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De Kerk mag krachtens hare bestemming niet ophouden den plicht der gehoorzaamheid aan de gestelde
machten, de onschendbaarheid van den eed, de heiligheid van het huwelijk te prediken.
De hoofden der Kerk, zegt Suarez (i), zijn gehouden
aan God rekenschap te geven ook van de ziel der
Volksbestuurders en hen door hun gezag te leiden. De
woorden « Weid mijne schapen » onderwerpen Keizers
en Koningen aan Petrus, omdat zij ook tot de kudde
van Jezus Christus behooren. Petrus treedt dus rechtens
jegens hen als herder en bestuurder op. En men zegge
niet dat dit bestuur uitsluitend van geestelijken aard
is, want de leiddraad van alle bestuur, wil het zedelijk
en rechtvaardig wezen, moet geestelijk zijn. Bijgevolg
staat het bestuur van stoffelijke zaken onder toezicht
van het geestelijk gezag. Dit is echter onmogelijk zonder
onderwerping en ondergeschiktheid. Ziedaar in welken
zin de Pausen rekenschap aan God schuldig zijn over
het gedrag van Koningen en Keizers. Immers het komt
den Paus toe de vorsten te vermanen en te berispen,
de dwalingen te herstellen welke zij begaan als gezagvoerders in de uitoefening van hunne macht.
Ieder verstandig mensch zal de wijsheid der Kerk
bewonderen in het veroordeelen van de scheiding der
twee machten. Zij beschermt de vorsten tegen het gevaar
eener noodlottige onafhankelijkheid, welke onvermijdelijk
tot opstand en revolutie voert: de onderdanen behoedt
zij tegen de schandelijke verdrukking, die de gewaande
vrijheid zich van de Kerk te scheiden in haren schoot
draagt.
Tot dusverre hebben wij de scheiding in het algemeen besproken, thans onderzoeken wij de drie vormen
onder welke zij in hare toepassing verschijnt.
De christelijke Staat steunt in al zijne deelen op
geopenbaarde
waarheid. De inrichting van het gezag,
de

() De Legibus, lib. IV, c IX
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de wetgeving, het uitvoerend bewind, de openbare eeredienst, zeden en gebruiken staan onder den invloed
van den godsdienst en de Kerk.
De moderne staatkunde verwerpt dezen hechten
grondslag en verlangt dat « de menschelijke maatschappij
ingericht en beheerd worde zonder rekening te houden
met den godsdienst (alsof de godsdienst niet bestond)
of ten minste zonder onderscheid te maken tusschen
den waren godsdienst en de andere gezindheden »
Deze woorden der Encycliek kenmerken twee toepassingen van het liberale stelsel. De tweede of de
meer gematigde vindt hare uitdrukking in den spreuk
de godsdienst is onafhankelijk van de staatkunde en
deze heeft niets te maken met den godsdienst.
Deze leus, met welke onze Staatsmannen dweepen,
ziet drie duidelijke waarheden o- ver het hoofd, namelijk : de staatkunde kan zich niet onttrekken aan de
eischen van de natuurwet; de natuurwet wordt door
de leer van het Evangelie nader verklaard, bevestigd,
volmaakt; een katholiek Staatsbestuur moet zich aan
de natuurwet door de Kerk ontwikkeld onderwerpen.
Meer dan eens hebben wij deze drie stellingen
betoogd, het zij daarom genoeg enkel de hoofdbeginselen in herinnering te brengen. Wie aan de geestelijke
en onsterfelijke natuur van de menschelijke ziel gelooft
kan onmogelijk den Staat als de hoogste maatschappij
beschouwen. Alleen de lage en ongerijmde leer der
materialisten stempelt hem, als vertegenwoordiger der
hoogste belángen van den mensch, tot alleenige bron
van alle rechten. Indien integendeel ons leven hier
beneden niet eindigt, maar de inleiding en voorbereiding tot een beter leven is, waar wij onze bestemming
bereiken, staat de burgerlijke maatschappij onder de
godsdienstige, die tot taak heeft den mensch tot zijn
einddoel te voeren. De gezonde rede veroordeelt derhalve als vergrijp tegen Gods rechten alles wat strekt
om de maatschappij aan het gezag der natuurwet te

onttrekken.
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Hieruit volgt dat de burgerlijke maatschappij ook
als maatschappij onder het kerkelijk gezag staat. God
openbaarde zijnen wil en door het licht der rede en
door het bovennatuurlijk licht der Openbaring aan de
Kerk toeoertrouwd. De Staat moet dus de Kerk erkennen
met al* hare eigenschappen en rechten; aan haar vrage
hij het richtsnoer zijner handelingen, het oordeel over
de zedelijke waarde zijner daden, de verklaring en
toepassing der natuurwet.
cc Wij verklaren, bevestigen, bepalen en verkondigen dat het volstrekt noodzakelijk is voor het heil van
ieder schepsel aan den Paus onderworpen te zijn » Deze
woorden van Bonifacius VIII in de beroemde dogmatische Bul Unam Sanctam zijn in hunne algemeenheid
toepasselijk op ieder mensch in het bijzonder, op de
maatschappij, op het gezag ; zij maken geen onderscheid
tusschen het individu en den Staat. Moet ieder vorst
rekenen,-,met den godsdienst zijner onderdanen, hoeveel
meer de katholieke vorst, als mensch en als vorst aan
de Kerk onderworpen. Op hem rust de tweevoudige
plicht God te dienen als mensch met zijn gedrag te
regelen naar de voorschriften van het geloof, en als
vorst door in de wetten en zijn bestuur alles te vermijden dat indruischt tegen de geopenbaarde leer.
u Hoe zullen dan de Koningen den Heer in vreeze
dienen, tenzij met godsdienstige strengheid te verbieden
hetgeen strijdt met Gods bevel? Immers op andere wijze
dient hij God, in zooverre hij mensch is, en op andere
wijze in zooverre hij Koning is. Als mensch dient hij
God, met te leven volgens zijn geloof; doch, omdat
hij ook Koning is, dient hij Hem met wetten uit te
vaardigen en te handhaven overeenkomstig met de rechtvaardigheid... Dus hierin dienen de Koningen, als
Koningen, den Heer, wanneer zij dat doen om God
te dien n, Vt.. hij alleen doen kan die Koning is (i). »

(i) S. August. ad Bonifacaum, Epist, 185.
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De christelijke Staat ondersteunt den godsdienst als
eene goddelijke instelling, bestemd om de levensbelangen
zijner onderdanen te behartigen; hij erkent den plicht
aan de Kerk zijn bijstand te verleenen, wanneer zij hem
vraagt voor de uitvoering der goddelijke en kerkelijke
wetten.
De moderne Staat integendeel beschouwt den godsdienst als een menschelijk middel dat hij gebruikt in
zooverre zijne tijdelijke belangen zulks medebrengen. Hij
acht zich niet gebonden den waren godsdienst tegen
scheuring en ketterij te verdedigen en met den wereldlijken arm het gezag en de vrije beweging der Kerk
te bevorderen. Daarenboven, zonder te letten op de
leer van het Evangelie en der H. Vaders, keurt hij eene
Staatsinrichting goed, welke het gezag vrijmaakt van den
plicht de schenders van den katholieken godsdienst door
straffen te bedwingen, tenzij de openbare rust dit vordere.
De katholieke schrijvers hebben overvloedig bewezen dat deze stelling rechtstreeks strijdt met de geschiedenis der verloopen eeuwen, met de leer der Vaders
en Conciliën, met het voorbeeld der katholieke vorsten,
met het doel van den Staat.
Wij laten hier met de Civiltá cattolica de drie
beweegredenen volgen, die den Staat verplichten door
middel van zijne wetgeving de 1< erk te steunen. De
Staat heeft tot taak de rechten zi ) ner onderdanen te
handhaven en tegen eiken aanval te beveiligen. Nu
hebben dezen het recht niet blootgesteld te worden aan
de schandalen van de openbare onzedelijkheid, hunne
kinderen behoed te zien tegen de lagen der verleiding
en de vervolging van het ongeloof.
Het zedebederf met zijne verlokkingen, het ongeloof dat op straten en pleinen de heiligste zaken door
het slijk sleurt en met de plechtigheden der Kerk den
spot drijft, randen de rechten der katholieke burgers
aan, en moeten door den Staat in toom gehouden worden.
De Staat is geroepen de maatschappelijke goederen,
ten bate van allen, met de grootste zorg onder zijne
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hoede te nemen. Nu bekleedt echter de ware godsdienst, als hechtste grondslag der maatschappij de eerste
plaats onder deze goederen. Met alle kracht moet hij
dus den waren godsdienst steunen en beschermen.
Tweedens staan neet alleen de menschen afzonderlijk, maar ook de staatkundige vereeniging welke zij
vormen onder de leiding der Kerk. Dan de leden eener
maatschappij verbinden zich aan hare verdediging mede
te werken, haar bestaan te verzekeren tegen wanorde
en onruststookers in haar boezem en tegen uitwendige
vijanden.
Hieruit volgt de plicht van den Staat om de Kerk
te ondersteunen met de middelen, die tot zijne beschikking staan. Verzuimt hij dezen plicht, verzaakt hij het
geloof, dan treden de burgers in zijne plaats en moeten
op hunne beurt deze taak vervullen.
Derdens is de vorst aan God gehoorzaamheid schut
dig en als mensch en als hoofd van den Staat. Hoe
zal hij zijne zaligheid erlangen, in al zijne werken God
verheerlijken, indien hij weigert met de Kerk aan het
heil der zielen samen te werken? Hoe zal hij zich voor
God's rechterstoel verantwoorden, zoo hij de leer der
Kerk niet als toetssteen bezigt ook bij de behandeling
der openbare zaken, die met godsdienst en zeden in

verband staan? Houd altijd voor oogen, schrijft de H.
Leo, aan den Keizer Leo, dat de koninklijke macht
u verleend werd niet alleen om de wereld te regeerera,
maar vooral om de Kerk te verdedigen.
De stelling, die wij wederleggen, stamt uit het pro-testantisch systeem en werd ook in de beruchte verklaring der menschenrechten opgenomen : cc Niemand
moet men lastig vallen wegens zijne meeringen ook op
godsdienstig gebied, tenzij hunne uiterlijke vertooning
de openbare orde, door de wet voorgeschreven, store. »
Beide stelsels -- het protestantische en het revolutionaire --- miskennen den goddelijken oorsprong en
de rechten van den godsdienst, en houden slechts rekening
met de tijdelijke belangen der burgerlijke maatschappij.

46

SCHEIDING VAN KERK EN STAAT.

Zij letten op de godsdienstige overtuiging enkel om
tusschen de burgers, door hunne godsdienstige gezindheil verdeeld, den vrede en de rust te bewaren. Trouwens hetzelfde beginsel dat ten tijde der Hervorming
den Staat een onbeperkt gezag over het geweten zijner
onderdanen verleende, dient thans om aan ieder de
losbandigste vrijheid te verzekeren
De godsdienst heeft slechts een zuiver persoonlijk
belang; de Staat beschermt hem omdat hij de onbegrensde gewetensvrijheid huldigt Eenige ongeloovigen,
uit vrees voor de noodlottige gevolgen, beperken willekeurig deze vrijheid, maar allen belijden openlijk het
beginsel der onverschilligheid en zoogenoemde neutraliteit
op godsdienstig gebied.
Wij onderzoeken niet of in sommige omstandigheden
deze neutraliteit eene noodzakelijkheid kan worden om
grooter kwaad te vermijden ; hier beschouwen wij het
beginsel in zich zelf en ontzeggen aan een katholiek
staatsbestuur de bevoegdheid hetzelve aan te nemen en
toe te passen.
De godsdienst, wie zal het ontkennen, is een
wezenlijk bestanddeel van het tijdelijk geluk der burgerlijke maatschappij. Derhalve veroordeelt de gezonde
rede het beginsel der neutraliteit, dat den invloed en het
gezag van den godsdienst ondermijnt en vernietigt. Ook
zonder de ondervinding te raadplegen, is het duidelijk
dat de godsdienst aan invloed verliest, zoodra het openbaar gezag niet schroomt tegen zijne wetten te handelen. Hoe wil de Staat gehoorzaamheid aan de burgerlijke wetten vergen, indien hij Gods wetten met voeten
treedt? hoe aan de burgers eerbied inboezemen voor
,de heiligheid van den eed, de onschendbaarheid van
het eigendom, wanneer hij zijne verbintenissen met de
Kerk verscheurt en op de goederen der Kerk en der
kloosters beslag legt? hoe zullen de burgers hoogachting koesteren voor de rechtvaardigheid, wanneer de
priesters wegens plichtsvervulling voor de rechtbank
gedaagd, veroordeeld, verbannen worden? De liberale
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-stelling brengt de staatkundige en maatschappelijke orde
in gevaar, terwijl de katholieke stelling met de rechten
dier berk de belangen der burgerlijke maatschappij
waarborgt.
a Den Staat willen ontvreemden aan den godsdienst,
.zegt Leo XIII, om de openbare zaken te beheeren
zonder meer rekening met God te houden als of hij
niet bestond, is eene roekeloosheid zonder voorbeeld, zelfs
bij de heidenen. »
Ten slotte een woord over de argumenten met
welke de liberale schrijvers den plicht van den Staat
jegens de Kerk bestrijden.
De Staat onteert zich, zegt men, als hij zijn gezag
.aan de Kerk dienstbaar maakt om haar hulp en bijstand
te verleenen.
Wij vragen alvorens te antwoorden of het strijdt
met de eer van den Staat het recht van den armsten
zijner onderdanen te beschermen. En toch wordt deze
bescherming niet altijd gevraagd voor een belang zoo
verheven als dat door de Kerk voorgestaan, wanneer zij
de hulp van den wereldlijken arm inroept. Onbegrijpelijk moet het heeten waarom men hier van oneer en
smaad spreekt.
Verbeeld gij u den Staat als een wei ktuig bestemd
om met domme kracht spoorwegen aan te leggen, kanalen
te graven, vestingen te bouwen en legers te onderhouden,
zonder zich om hoogere belangen te bekommeren, dan
kan zijne onverschilligheid jegens den godsdienst eenigzins verklaard worden ; maar zoolang godsdienst en
.zedelijkheid nog woorden zijn van beteekenis en waarde
voor het volk, mag de Staat trotsch zijn, met de Kerk,
aan het heil des menschsdoins te kunnen medewerken.
Hoe kan de Staat, wiens doel tot de natuurlijke
orde behoort, zich met godsdienstige en bovennatuurlijke
.zaken bezig houden?
Vooreerst onderstelt deze vraag eene scheiding tus. schen de natuurlijke en bovennatuurlijke orde, die in
werkelijkheid niet bestaat. Feitelijk streeft het mensch-
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dom naar de , bovennatuurlijke bestemming ; niemand'
staat het vrij zich aan deze te onttrekken ; zij verplicht
en den enkelen mensch en de maatschappij. 'Bijgevolg
mag de Staat geen natuurlijk doel najagen met uitsluiting van het bovennatuurlijke ; het natuurlijk doel'
moet dienstbaar gemaakt worden aan het bovennatuurlijke, gelijk het lichaam in de dienst staat van de ziel.
De Kerk, hoewel geestelijk in haar doel en hare middelen, is eene zichtbare maatschappij, uitgerust met alle
bevoegdheden eener volmaakte vereeniging. De ,burgers
van een katholieken Staat vorderen wettig en rechtens
de bescherming van hunne godsdienstbelangen. Hoe zal
de Staat aan deze vordering voldoen zonder aan deKerk eene behulpzame hand te bieden ?
Reeds ten tijde van den H. Augustinus verweten
de Donatisten aan de Katholieken het inroepen van de
hulp der wereldlijke overheid. De Apostelen, zeiden zij,
handelden niet op zulke wijze; het geloof laat zich
niet door geweld opdringen ; Jesus Christus heeft niemand
gedwongen zijne leer te belijden.
Men onderscheide twee vragen welke dit argument
verwart.
Heeft de Kerk het recht met geweld het geloof
voor te schrijven? heeft zij het recht den bijstand van
den Staat te vorderen ter uitvoering van hare wetten?
Op de eerste vraag antwoord niemand bevestigend,
want de Kerk zelve leert het tegendeel. « Voor het
overige, zegt de Encycliek, is het de gewoonte der Kerk
met de meeste zorg te verhoeden dat iemand tegen zijn
wil gedwongen wordt het Katholiek geloof te omhelzen,
omdat, zooals Augustinus wijselijk leert : geen mensch
kan gelooven, tenTij vrijwillig. » (Tract. XXVI in
Joan. n. 2).
Hieruit volgt echter niet dat de Kerk geen recht
heeft hare kinderen ook met lichamelijke straffen te
tuchtigen, of dat zij geen aanspraak kan maken op de
bescherming van den Staat als haar doel zulks vordert.
In het eerste tijdvak der bloedige vervolging kom
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de Kerk geen gebruik maken van dit recht, maar,
bemerkt de H. Augustinus, deze tijden zijn niet te
vergelijken met de dagen waarin de vorsten den Heer
dienden met de overtreders zijner wetten te straffen.
De koningen straffen de openbare aanranding der zeden,
waarom zouden zij de misdrijven tegen den godsdienst
niet wraken? Het ware verkieslijker de menschen enkel
door overtuiging te regeeren, maar de ondervinding
leert dat de groote menigte zich slechts laat leiden door
het gebruik van stoffelijke middelen.
De onpartijdige en rechtschapen lezer is thans in
staat over de scheiding van Kerk _en Staat een gegrond
oordeel te vellen. Hij zal zonder twijfel de woorden
beamen van Leo XIII ontleend aan de Encycliek van
Gregorius XVI : u Geen blijdere voorspellingen kunnen
wij doen omtrent het streven van hen, welke de Kerk
van den Staat willen scheiden, en die de samenwerking
van het burgerlijk met het geestelijk gezag willen verbreken. Immers, het is een feit, dat deze samenwerking,
welke steeds aan het kerkelijk en burgerlijk gezag ten
goede kwam en tot op den huidigen dag heilzaam is
gebleken, ten zeerste gevreesd wordt door de voorstanders eener sehaamtelooze vrijheid. »
Dr. A. DUPONT.

Leuven.
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DRIENIAANDELIJKSCH OVERZICHT.

KUNST EN LETTEREN. Tooneel. -- In het gekend werk van EDM. VAN DER SI'RAETEN
ovei het landelgl, tooneel in Vlaanderen, wolden er omtrent 260 Westvlaamsche landelijke tooneelgilden, kamers van Rhetoiika vermeld.
(Nederl, llluseuni).
De Gids van November bespreekt de xoorstellingen van het
Théátre de I'EEuvie, onder 't bestuur van LUGNÉ-POE en die van het
Théátre libre, onder bestuur van ANTOINE. Is 't niet zonderling dat
de uitingen der nieuwere kunst meest en veelal best in oudere tijdschriften met kennis en belangstelling beoordeeld wolden ? Hetgene
best aan het doelwit der vertooningen van LUGNÉ beantwoordde, was
het opvoeren van 1'Intruse van MAETERLINCK.
In zaken van tooneelkunst predikt de Gids den gulden middenweg : « Niet straffeloos isoleert zich de nieuwe kunst, terwijl zij zelf
genoegLaam zich op een pedestal plaatst, als had zij de wijsheid in
pacht, maar straffeloos evenmin sluiten de beheerders van instellingen
met mooie namen hunne deuren en vensters, hunne oogera en ooren
voor de stroomingen, de gedachten en de vormen van den nieuwen tijd. »
Willem Kloos. -- In den Nederl. Sbectat, bespreekt W. G. VAN
NOUHUYS de Ver zen van WILLEM KLOOS bij W. Versluys te Amsterdam
verschenen. Men weet dat W. KLOOS een dichter is der nieuwe richting. « Ik vind het heel jammer dat dit boek niet uit is bij bl. 174.
Want de laatste negentig bladtijden zijn naar. Niets dan gescheld of
bijna niets. En al scheldt men in leelijke sonnetten, het wordt er
daarom niet beter op.
Wie schelden wil en belangstelling vraagt van het publiek, doe
het voor het minst gemaal. KLOOS scheldt zoo ongeniaal mogelijk.....
Vele bladzijden getuigen van een waar dichterlijk vernuft. « Dan
heeft de dichter liet geraas en gewoel en gevecht den rug toegewend
en zich afgezonderd met zijn hoogste en innigste gevoelens. Dan staten
zijn verzen ons niet aan met vetwiongen trekken, als grijnzende nijdaangezichten, maar uit de regels vetrijst de roeiend-mooie gediante
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met het zacht-ernstige gelaat, die ons gevoel terstond herkent als de
ware : -- de poëzie.....
Uit Okeanos — episch fragment --- klinken ons op bladzij na
bladzij verzen tegen zoo mooi, zoo welluidend, zoo beeld- en klankrijk,
dat het een genot is ze te herhalen. Het is goed volgehouden in éen
toon, ernstig en vol majesteit, met epische breedte in de lieflijkste
ydille. Het treft door zijn eenvoud, door het rustig gedragene der
jamben. Het toont geen streven naar mooi-doen en maakt ook daardoor juist dien kalm-veilievenen indruk, welke alleen veroorzaakt wordt
door het klassieke schoon.....
Na het lezen van Okeanos kan niemand twijfelen of de ziel an
dezen dichter is gedrenkt door het jeugdige licht dat nieuw leven wekt,
telkens en telkens weer, in de liteiatuur van een volk...
N

Max Rooses. -- De Vlaamsche School bespreekt als volgt den
nieuwen bundel van MAX RoosES : « MAX RoosES heeft zijne Letterkundz;e Studzen, binnen de laatste wen jaar geschreven, in een
bundel vereenigd,- verschenen bij Ad. Hoste, te Gent.
De galerij A an. litterarische gebeurtenissen en beroemdheden, door
onzen bedreven criticus ontworpen, « oi dt gaandeweg zeer groot, en
de toekomstige histoi ficus onzer Zuid-Nederlandsche letteren zal zijne
taak niet weinig verlicht vinden.
Dit nieuwe boek van MAX RoosE: opent bij eene studie over
'SLEECKX, met EMMANUEL ROSSEELS den oudste der thans levende
Vlaamsche schrijvers, den achtingswaardigen voorzitter 'van het Taalverbond. Het is eene meesterlijke schets, gedaan met enkele trekken,
die echter zoo juist werden aangebracht en met zulke verbazende zekerheid omtrent hun vereenigd effect, dat zij een afgewerkt portret gelijkt,
ten voeten uit geschilderd , Wie SLEECKX als mensch en kunstenaar kent,
ziet hem in die weinige 26 bladzijden spiekend verschijnen met zijne
uitmuntende en minder goede hoedanigheden. Zoo'n critiek staat gelijk
met eene schepping, even boeiend als een roman of een gedicht.
Nog twee andere beeltenissen werden met dezelfde liefde óntworpen : JAN VAN BEERS en HELENE SWARTH. Het laatste is nochtans
beter gelukt dan 't eerste; er zit meer leven in, het vertoont een veel
hooger relief, en alwie den ontwikkelden fijnen smaak, de rijpe kennis
ien den keurigen stijl kan waardeeren, waarvan eene studie als deze
getuigt, zal haar met geestdrift eene plaats inruimen naast de mooiste
stukken van een BUSKEN HUET, een SAINTE-BEUVE en een Georg.
BRANDES.
In Kalewala, het volksepos dei Finnen, schonk MAX RoosEs
eene prachtige badrage tot de geschiedenis der wereldlitteratuur. Het
is de uitbreiding van hetgeen wij vroeger te lezen kregen in 's schrijvers onderhoudend boek : Op reis naar Heinde en Ver. Na een
inleidend woord over het volk der Finnen, hunne taal en beweging,
.die er ontstaan is om deze in eere te herstellen, wordt de gang van
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het heldendicht, het karakter van den hoofdpersoon, de gansche eigen.
aardige opvatting en de losse aaneenschakeling der verschillige episoden
in breede trekken geschetst. Schiijvei haalt de schoonste plaatsen aan
en deelt ons talrijke uittreksels mee, zoodat zelfs de meest oningewijde
lezer zich een zeer klaar denkbeeld kan vormen over die merkwaardigste schepping op het gebied der poezie bij de Finnen. Het laatste
gedeelte dezer belangwekkende studie handelt over de woidensgeschiedenis der Kalewala, waarbij RoosES ' scheipzinnigbeid in het wikken
en wegen der uiteenloopende theorieen van de befaamdste critici op
dat punt heerlijk tot haar recht komt.
De uitvoerige artikels over VAN DUYSE'S nagelaten gedichten en
den Keizer Karel van JULIUS DE GEYTER zijn insgelijks fraai gedacht
en gestyleerd, maar het stuk : Nog eens over de jongste richting in de
Nederlandsche poezze spant de kroon in de kunst van goed te zeegen,
duidelijk en schoon tevens, hoe men denkt oNf er eene bi antiende twistvraag van den dag. Hoe geestdriftig mtn ook voortschrijde in de nieuwe
richting, het doet u overwegen, en men moet al innig overtuigd wezen van
zijn - goed recht, om niet overreed te worden en onder het vaandel
terug te keeien, dat eigenlijk, gedragen dooi een man als MAX RoosES,
het vaandel is van 't gezond oordeel ».
Couperus. — Bij den kuns'keurigen uitgever L. J. Veen te
Amsterdam, verscheen de tweede druk van COUPERUS ' Extaze.
Tinel. -- I L I Februari zal Franciscus voor den vierden keer te
Berlijn worden uitgevoerd.
Benoit. -- PETER BENOIT werkt aan een nieuw lyrisch drama
naar den roman van BULWVER : De laatste dagen van Poinpez.
A. Janssens. — Ieder kunstenaar heeft vooiliefde voor sommige
onderwerpen die weerklank vinden in zijne ontvankelijke ziele. Zooals
CLAUS de dichter is van de zon, zoo is onze JANSSENS de schilder van
de gemoedelijke tafeieelen van het huiselijk leven.
A. JANSSENS is een lieve kunstenaar. Hij ziet, hij voelt; hij
heeft meesterschap genoeg over taal en kunstvorm om zijne aandoeningen in eenvoudige en fraaie verzen te vertolken.
Hij is de dichter van het Vlaamsch huisgezin.
Dat bewijst hij wederom met goeden uitslag in zijne gedichtvertelling van Klaaskensdag.
Jaarmerkt was 't en Klaaskens feestdag.
Op de merkt, vol natte kramen,
Viel, in saamgekladde vlokken,
De eerste sneeuw neer van den winter.
Toch krioelde 't daar van 't landvolk,
Toegestroom I uit Waas- en Zee'and.
't Hoefgekletter van de peerden,
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Monsterend hun magere flanken
b En hun flodderhaiige pooten,
Smolt in 't dansgedof der orgels
En in 't woest gehuil der winden...
Ge kunt vernemen dat die blanke verzen lief en ongedwongen uit
de penne b loeien,

Waren wij A. JANSSENS, wij gebaarden van geen socialismus.
Dwalingen zijn vergankelijk. Tendenz bederft de kunst die eeuwig is.
H. 'Heine. -- « Thans nu er weder zoo veel te doen is over
HEINRICH HEINE naar aanleiding van zijn standbeeld waarop men in

Duitschland niet algemeen gesteld schijnt, kan het misschien niet
ongepast heeten te heiinneren aan hetgeen de Fransche dichter EDOUARD
GRENIER, die HEINE persoonlijk gekend heeft ever hem schrijft, in
zijne onlangs uitgegeven Souvenirs litteraares.....
GRENIER was lang in Duitschland geweest en, toen hij in het
laatst van i8%8 te Parijs terugkwam, zocht hij een leeszaal op, waar
hij Duitsche bladen vinden kon.
Eens, aan de leestafel tus s chen twee anderen gezeten, werd een
zijner buien Qvervallen door eene hoestbui, die maar geen einde scheen
te nemen. GRENIER's tweede buurman riep herhaaldelijk chut, maar
't hielp niet : de koester evenwel ongeduldig geworden, vroeg, of dat
chut hem gold? De ander liet het blad, dat hij dicht bij de bijziende
oogen hield, zakken, en, zijn ondervrager verbaasd aanstarend, zei hij
op verwonderden toon : 0 meneer, ik dacht dat het een hond was.
Zoo sprak HEINE : een veertiger bijna, middelmatig van gestalte,
nog al dik, zondei baard, met lang blond haar, hoog voorhoofd, knippende oogen, half dicht wanneer hij las, niets van een artiest of van
een gentleman en Fransch sprekend met een Duitsch accent.
Na al lachend eenige opheldering over het schijnbaar misverstand
gegeven te hebben, vroeg hij aan GRENIER, die met de Augsburger
Zeztung voor zich zat, of hij ook de correspondentie uit Parijs in dat
blad las. GRENIER prees die artikelen, niet vermoedend dat hij zich
tegen den schrijver zelf uitliet. Toen hij wegging, volgde HEINE `hem.
Zeer in zijn schik scheen hij, kennis te maken met een jong Franshman,
die Duitsch verstond en op de hoogte was van hetgeen er in Duitschland omging. Zij bezochten - elkaar, en weldra verliep er geen week
waarin HEINE althans niet eenmaal bij GRENIER kwam. Ondanks zijn
accent en zijn fouten in het Fransch, toonde hij zich een levendig'
geestig prate'. Ook als hij Fransch schreef, maakte hij fouten, en zijn
artikelen, die in de Revue des Deux Mondes verschenen, waren uit
het Duitsch in het Fransch vertaald of geheel door een ander, of,
wanneer hij het zelf gedaan had, door een Franschman nagezien. Eerst
hielpen hem LOWE-WEIMAR en GERARD DE NERVAL, later GRENIER
en toen SAINT-RENE TAILLANDIER. Veel moeite gaf HEINE zich om dit
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voor het publiek verborgen te houden en te doen gelooven dat hij
even goed Fransch schreef als Duitsch. Hij had meer van die ijdelheden, in strijd met de waarheid. Zoo gaf hij voor geboren te zijn
in 1801, om te kunnen zeggen dat hij do eerste van zijn eeuw was;
zoo nam hij in zijne schriften het air aan van een Don Juan of eejn
Byron te zijn...
Fran Mathilde, met wie hij trouwde, en die hij afschilderde a's
eene elegante, geestige Panische, was een heel gewone, dikke meid
uit het een of ander winkeltje, dom als een gans. Ze kon geen woord
Duitsch leeren...
HEINE's drukke bezoeken bij GRENIER hadden een doel. Spoedig
`roep hij hem een vers van hem te willen vertalen. Toen kwamen
de artikelen uit de Asburger Zeitung aan de beurt .. De vertaling
was bestemd om vertoond te worden aan den Minister GUIZOT. HEINE
trok vier duizend franks 's jaais uit de geheime fondsen en moest nu
en dan toonera, dat hij er iets voor deed en Frankrijk prees...
In zijn omgang met GRENIER bezondigde hij zich niet aan dwaze
manieren. Wel toonde hij zich ijdel en prikkelbaar, sceptisch en spotziek, vlottend in beginselen...
Lutèce en de Leitres de Paris bestonden voor een deel uit stukken,
door GRENIER gratis uit de Augsburger Zeztung vertaald. Ook bracht
hij nog eenige van HEINE' S vroegste lyrische gedichten in het Fi ansch,
over, vervolgens het begin van een roman Le Rabbi de Baccarach en
eindelijk de twee omstreeks 1844 in het Duitsch verschenen dichtstukken : Germanza en Atta Troll. Het laatste, geplaatst in het Maartnommei van 18g7 der Revue des Deux Mondes maakte opgang. GRENIER
had, onder de vertolking er van, weder met HEINE moeten vechten
over woorden en uitdrukkingen, die niet letterlijk in het Fransch weer
te geven waren, en waaraan de Duitsche dichter zich nochtans met
haren en snaren vastklemde, bewerende dat hij er de Fransche taal
door verrijkte.
LUDWIG BORNE noemde hem een Wortkramer, en inderdaad
vond HEINE er genot in om woorden te smeden en woorden te zetten
in zijne zinnen en versregels, evenals een juwelier edelgesteenten vat
in zilver of goud. Wanneer hij las, al was het maar een dagblad,
zocht hij altoos naar woorden.
GRENIER wijst nog op tegenstrijdigheden in HEINE's karakter
dezelfde man, die lichamelijk lijden hel,lhaftig doorstond, kon de zachtste
crrtiek op zijn werk niet velen... Hij spaaide niemand, maar wilde zelf
gespaard blijven. Onder zijn bitterheid en lichtgeraaktheid kreeg hij
aanvallen van goedheid. Lachen kon hij er over wanneer hij anderen
gegriefd had en alles waagde hij voor een geestigheid. Zich verheffend
tot de de hoogste poezie, verkneukelde hij zich toch in flauwe aardigheden. Zelf noemde hij zich zuurkool gedrenkt in ambrozijn ». (Nederl.
Special.)
Ibsen en Hauptmann. -- De uitmunde criticus W. G. VAN Nou-
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HUYS, teelent een schoon portret van JOHANNES ROSMER en JOHANNES
VOCKERAT en maakt eene treffende vergelijking tusschen deze beide
scheppingen uit Rosmershalnn van IBSEN en Einsame 1Uensclzen van
HAUPTMAN. (N. Sped 27 Oct.)
GERHARD HAUPTMANN werkt aan het laatste bedrijf N an een diama,

Florian Geyer getiteld. Dit is een historisch stuk, waarvan Florian Geyer
von Geiersberg, een ridder, die in 1525 aan de zijde der boeren deelnam
aan den Boerenkrijg, de hoofdpeisoon is. Verder treedt o. a. Gotz von
Beilichingen er in op, niet in de ee, igszins geidealizeerde gestalte, waarin
GOTHE hem vereeuwigd heeft, maar als de oneerlijke egoist, die hij N,olgens
de geschiedenis was. Het stuk v ordt geheel in Fiankisch dialect geschreven.
`Vanneei de eerste vooistelling zal worden gegeven, is nog onbekend.
en in het stuk voorkomen — een WevetsEr zullen veel Massenhewegungen
opioer tegenwoordig en de Boerenkrijg in de XVI e eeuw hebben een
zekere overeenkomst -- en dus 7a1 de instudeering nogal wat tijd kosten.
(Vl. School.)
Fransehe Letterkunde. — FERD BRUNETIÈRE heeft het tweede
deel uitgegeven van zijn'aerrk : L'Evolutzon de la poésze lyrzque en France
Hij handelt over naturalismus en symbolismus en bespreekt
au XIXe
de g°dichten van ALFRED DE VIGNY, THEOPHILE GAUTIER, LECONTE
DE LISLE, DE HÉRÉDIA, SULLY•PRUDHOMME en FR. COPPEE, als ook
de tweede wijze van VICTOR HUGO. - Bij Hachette is ei ten prij ze van
4 fr. eene goede geschiedenis verschenen an de fiansche Letterkunde,
opgesteld door GUSTAVE LANSON.
N

Van Nu en Straks -- De Spectator getuigt dat Van Nu en Straks,
het blad, hetwelk de jongere richting in de Dietsche gewesten vertegenwoordigt, hooger staat dan de Nieuwe Gas in 't Noorden ooit gestaan heeft.
BOM'S Walnz van Lente is diep gevoeld en schoon gezegd. » Veider
looft hij HEGENSCHEIDT omdat hij flink en wel verklaart, dat hij VONDEL
liever leest zonder VERWEY ' s commentaar en stoutweg zeggen durft dat
TIDEMAN de passie niet kent.
« DE

Claus. — In twee zalen wi
er verleden jaar te Munchen tentoonstellingen gehouden, Lees daarover een belangwekkend opstel van
WILLIAM RITTER in het Mrg-aszn letterazre van October. W. RITTER
is altijd oorspronkelijk in zijne waarnemingen en boeiend door zijnen
schiijftiant. Hij getuigt an onzen CLAUS het volgende : «Ik bemerk CLAUS
met een schitterenden Ondergang van de zon tusschen boomstammen. Ze
zijn groen op lichtblauw en oranjekleur en de herfst strooit hunne bladeren
op den grond. Rondom ziet men purpere daken en dichte boomkiuinen
en men geniet het gezicht op een open veld waar mannen haver maaien en
vrouwen in wit gewaad met lichtblauwe voorschooten, schooven binden.
't Is een klein tafereel, vrij en vrank, met grooten eenvoud, diep gevoelde
en flink uitgedrukte landelijke poezie geschilderd. CLAUS is wellicht de
beste der Belgische realisten » Deze hulde is niet onverdiend bij al dezen
die CLAUS kennen, gevoelen en bewonderen.
erden
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Huygens. — D r WORP is aan Deel IV gekomen van HUYGENS'
Gedichten. De dichter komt er met geene eer van af. Lees den Spectator :
« Kijk, ik heb eerbied voor de zorg, die d r WORP aan deze uitgave besteedt,
eene uitgave, voor zooverie dat te beoordeelen is, diplomatisch juist.
Buitendien zou het een schande zijn geweest Nederland langer te veesteken
van eene zoo kompleet mogelijke uitgaN e van HUYGENS.
Maar toch -- het moet mij van het hart, -- men kan, na de lezing
b. v. van deze 35o bladzijden getijmels, die HUYGENS van 1644 tot 1652
wrochtte, niet meer spreken van den geestigsten Hagenaar der i; e eeuw,
zonder eenvoudig na te praten. HUYGENS is bezig zijn roem te verspelen.
Mijn God, wat moet dat een veivelende kerel geweest zijli I Wat die man
niet op rijm biacht en wat hem al niet een zoogenaamd puntdicht in de pen
gaf! De flauwste woordspelingen zijn hem goed genoeg... »
De Nieuwe Gids. --- Wij lezen in DE GIDS van December : o De
letterkundige generatie, die als jaar Nan have geboorte het leeft 1880 noemt,
maar inderdaad oor het groote publiek eerst omstreeks i 884 is opgetreden,
heeft snel geleefd. Binnen een tijdsveiloop van tien jaren heeft de betiekkelijk kleine hing, die in De Nieuwe Gas zijn orgaan vond, de opkomst,
den bloei en het verval beleefd van dat tijdschrift, waarvan ons in deze
maand de ontijdige dood werd bericht. Maar noz andere verschijnselen zijn
er, die van zulk een snel leven getuigen. Enkele van de mannen dezer
generatie zijn reeds sedert eenigen tijd met een week bezig, dat gewoonlijk
tot rijper leeftijd woidt uitgesteld. Zij verzamelen de opstellen in hun
tijdschrift en eldei s dooi hen gepubliceerd. FREDERIK VAN EEDEN is reeds
aan zijn tweeden bundel Studies en L. VAN DEYSSEL biengt thans in een
boekdeel an deftig formaat en eerbiedwekkenden omvang de ciitische
opstellen bijeen, van 1884 tot 1890 door hem geschreven. » Over de
Verzamelde Opstellen an L. VAN DEYSSEL schrijft de Spectator :
« Leest men na elkander de opstellen van VAN EGDEN en van VAN
DEYSSEL, dan treft vooral het verschil in kracht. Bij VAN DEYSSEL is
wildheid, geweld, opwinding, uitspatting, -- bij VAN EECEN zelfbewustheid, zelfbeheeisching, vastheid. VAN DEYSSEL heeft extase, bevliegingen,
passies. VAN EEDEN heeft liefde. 1n dit eischil li gt de ooizaak, dat de
laatste al zooveel meer gedaan heeft voor oize literatuur.
In dezen bundel geeft VAN DEYSSEL voor een deel iets unieks. Ik
bedoel daaimee de bladzijden van lyrisch peoza . de ontboezemingen,
zonder pretentie van meet . Want van de groote moeite om persoonlijke
voorliefde een oogenblik op zij te zetten, dragen ook de einstige ciitieken
duidelijke blijken -- neet tot hun I oordeel. En als de schrij ver te midden
van een ontboezeming met ernstig gezicht Bene apodictische uitspraak doet,
als hij v. : VONDEL, HOOFT en enkele anderen uit dien tijd kunnen ons
nog eenige technische hulp geven voor liet woordengebruik en de woordensamenstelling, dan maakt hij zich erg belachelijk.,.. »
De Nieuwe Gzds is nu vervangen door het Tweemaandelyksch
Tijdschriftt voor Letteren, Ii unst, W"ctenschap en Politiek bestuurd door
L. VAN DEYSSEL en ALBERT VERWVEY.
N
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Mesdag. — De beroemde zeeschilder MESDAG heeft in Pulchrï
Studio zijne studies en schilderijen beginnend met 1867 en opklimmend
tot heden ten toon gesteld. « De techniek, die vooruit geleerd was, alsof die
niet veroverd moest worden in elk schildeiij opnieuw, alsof die is iets afzondeilijks, — die techniek moest als ballast over boord vallen, toen de artist
stoiid voos de zee met haar onbestendige golven, met daaiboven de wijde
luchten, onbeweeglijk lijkend tegenover het golfgespeel der zee. Dat weer
te geven kon niet alleen komen dcor opmerken, maar door een groote
voeling, door het geimpressioneerd worden, dooi een emotie zoo groot dat
die vermocht een intense uiting te wekken.
En zeker, zijn werken zeggen ons van de eeuwige veiandeide aspecten
der zee, zij zeggen dat ons in doek op doek van de morgens, de namiddagen, de schemeringen ; -- bij ruig weêr en bij zomerstilte, met onweêr
of des nachts met maanlicht; zij geN en ons het leven van de visschers als de
schuiten vertrekken of aankomen, wanneer er gevaar is in de branding, of
des winters als de schuiten geschaard staan langs het wijde geuze strand....
Zij zeggen het ons zoo mooi, waar, het schuifelende lijnen-gespeel
der haastende strandgolven is teruggegeven in een netwerk van lijnen,
geteekend met s erf, sober van bleu ^ , van zwart en wit en wat oker voor
de omkiullende golfj es.... En altijd oprecht, eenvoudig, — altijd volmaakt
ter goeder trouw. » (Wed. Spectator).
WETENSCHAPPEN.
J J. Habets. — In de koninklijke Academie van Nederland,
vergadering van 12 November, bracht men hulde aan de geleerdheid van
wijlen E. H. HABETS. De door hem geredigeeide Publications de la
Soczele hzstorique et archéologzgzce de Lzrnbourg bestaan grootendeels
uit bijdiagen van zijne hand. Sedert HABET,, in 1881 archivaris van
Limburg werd kon hij zich geheel aan de studie wijden. Zin hoofdwerk
blijft zijne geschiedenis van het bisdom Roermond, waarin veel van
blijvende waaide voorkomt Ook ten opzichte der archeologie van Limburg
heeft HABETS groote verdiensten. Hij bepaalde den loop der Romeinsche
kunstwegen, heeft een reeks Romeinsche villa's blootgelegd en een aantal
Romeinsche, Fiankische en oud-Geriraansche oudheden bekend gemaakt
en beschreN, en.
Bijbelkunde. — Lees in het Jlfusemnn van verleden jaar de diepgrondige studien van Hoogleeiaar VAN HOONACKER over de eenheid
van liet heiligdom bij de Joden. Die navorschingen, die geheel en gansch
op de hoogte zijn der hedendaagsche Bibelsche wetenschap, en door de
geleerden van alle scholen hoog geschat woiden, zullen in den jaargang
van 1895 voortgezet worden.
De Wijsbegeerte in Nederland — Eene gebeurtenis mogen wij
niet onverlet laten voorbijgaan in ons nederig overzicht, eene zeldzaamheid
op wetenschappeujk gebied, te weten het optreden van pater DE GROOT
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als hoogleeraar in de Wijsbegeeite van den H. THOMAS VAN AQUINO....
ter hoogschool van Amsterdam. \Vij doen 't zooveel te meer dat wij
ontwikkelde mannen in Vhandei en tegenkwamen, die deze ,gebeurtenis
niet benden. Bil de aanvaarding Nan zijn ambt heeft pater DE GROOTE
eene plechtige openingsiede uitgespioken. Zal 't niet belangrijk wezen te
vernemen wat andersdenkenden laai over oordeelen ? Lees eerst den
IVederl. ,Sibectator . « Zeker is het alvast, dat die rede is opgesteld door
een geleerd, beleidvol en hoffelijk man, dat zij uitnoodigt tot kennismaking
met eene der gedenkwaardigste figuren uit de middeneeuwen. Inderdaad
het werd tijd dat de scholastiek, die men, als zoovele andeie dingen van
het verleden, veelal veroordeelt zonder recht te weten waaiom, ook hier
te lande eens nader in oogenschouw werd genomen, zoowel om dc wording
van hedendaagsche methoden en iesultaten beter te leeien verstaan, als om
het verwijt te voorkomen van te vonnissen wat men slechts bij name
kent. » De Gids spieekt van de veiwondering der beroemde, maar sture
Nederlandsche hoogleeraais dezer eeuNN, waren zij getuigen geweest van
het optreden van een pater als hooglceiaai en hadden zij den H. THoMAS
VAN AQUINO op het academisch piogramma eener Nederlandsche hoogschool zien staan. « Bewondering erdient de moed waai mede deze
predikheer ons zegt : ik breng u met vage beloften van een overzicht der
middeneeuwsche wijsbegeerte om uw histoiischen zin, of wat gij zoo
noemt te streelen ; maar ik kom u aan niet mijn THOMAS VAN AQUINO.Dat is het huis waarin,ik geleefd heb, dat ik mij eigen heb gemaakt. Dat
is mijn vaderland, dat is de wereld van mij n gedachte en van mij n gevoel.
ik zie, uit de vensteis van mijn woning, andere zaken mijn blik voorbijgaan
dis waarop, in dien verleden tijd, het oog van mijn doctor aizgelzcus viel;
maar ik vertiouw en ik weet dat de bezieling van zijn geest machtig genoeg
is om mij al dat andere te doen opnemen in de grootsche orde der gedachten
van mijn meester.
Een moed en een enthousiasme mei schroom gepaard.
Uit de omgeving der eensgezinden voor wie zi j n hart zich viij kon
uitspieker, treedt de leeraar op te midden van een gehoor dat niet eens
vijandig, dat onverschillig is. Zal hij het schokken door heftige bestrijding
van nieuweiwetsche denkbeelden ? Hil houdt zich in. Uit onmacht ? Neen.
Hij is een redenaar en c en zeei geN oelig man, meent ge soms dat de lust
niet wel bij hem is opgekomen om van zijn gaven gebruik te maken, en te
spreken met schrille overgangen van sombei en teeder ? Maar hij is tevreden
geweest met getuigenis te geven Op het oetspoor an zijn meester, den
angelicus. Ook een zeer gevoelig man, en met al zijn kennis en zijn
scherpzinnigheid, met zijn verbazing wekkende talenten en zijn louteren
moed, -- een nederig man. Een man van orde. , Geen treffende persoonlijkheid die ons dadelijk kan meêsleepen, maar een die vasthoudt wie zich
aan hem overgeeft. Evenals hij zelf zich overgegeven heeft en vastgehouden
N

N

N

is.

Thomas, wat loon verlangt gij ? klonk de stem van het kruis waarvoor
de doctor neergeknield lag. Niets, o Heer, dan u, was het antwoord,
opgezonden in het gebed.
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De hoogleeiaar in de Wijsbegeeite van THOMAS VAN AQUINO heeft
zijn rede alleen gesproken om te getuigen. Er is adel in die houding ;
maar er ligt ook verdriet in die terughouding. Vt ant waarlijk, het kost
niet veel moeite om onder de woorden der stemmige oratie de stemming
van den spreker te raden. Overal door heen hoort men dit . Ik weet dat
gij lieden mij wantrouwt, dat gij op mij neeiziet als op een slaaf in de
banden der kerk ; maar ik heb de waai held lief, met een verzekerde
liefde; ik zoek haai op de breede heerbaan die naar God voelt, terwijl gij
eigenwillig op zijpaden verdwaalt, ik heb de waarheid lief, gelooft mij,
en ik ben oprecht in mijn liefde ... »
Oude Vlaamsche Drukkers — Het volgend welk is zeer merkwaardig : Bzblzotheca Belgzca. Vlaernsche Druckers uzt het tweede en
derde tydvak der Renaissance 1526 tot 1599. Hunne werken en merken
beschreven door G. D. Boni H. GZN. Wij bevelen dit boek aan de

liefhebbers ook om zijn keurigen druk. Het veescheen bij Bom te
Amsterdam in de Warmoesstraat Wij lezen in de voorrede « De verzameling Oude Vlaemsche Drukwerken, waarvan ik de eer heb u hierbij
de beschrijving aan te bieden, is eerre van bescheiden omxang maar van
zeer groote belangrijkheid en zeldzaamheid, en bevat persvoortbrengselen
van de meest uiteenloopende richtingen op staatkundig en kerkelijk gebied
en in de voornaamste akken der toenmalige wetenschap.
Zij geeft een uitmuntend overzicht van de letterkundige geschiedenis
der zoogezegde Renaissance-periode, een tijdvak waarin, zooals u bekend
is, zwaard en pen wedijverden om de lotwisselingen der partijen dobberend
te houden, een waar tijdvak van woeling en strijdneet het minst op kerkelijk
gebied, waar de partij der hervorming en die van behoud elkander beurtelings trachtten te verdringen .... »
H

Handelingen van den Geschied- en oudheidkundigen kring
van Gent. — De eerste verhandeling is het kort begrip eener voordracht
van Hoogleeraar PIRENNIC over de bronnen der geschiedenis N an Vlaanderen in de Middeleeuwen. Hij laat de handvesten van kante om alleenlijk
te spreken van de levens der heiligen, de verhalen der mirakels, de dag- en
jaarboeken. De j aarboeken der kloosters zijn bijzonder meikaardig in
het eerste tijdvak der Middeleeuwen; omdat de kloosters alsdan Bene
ruime plaats innamen in het maatschappelijk leven dier tijden. Verder
steunt M. PIRENNE op de geschiedenis der graven, wier geslachten en
daden zeer vroeg beschreven wierden, als ook op de belangwekkende
kronejken in rijm en in onrijm van het laatste tijdvak der Middeleeuwen.
-- In de tweede verhandeling is er spraak van Den goeden Dzsendach
waaraf er reeds een woord gerept woerd in onzen vorigen jaargang. -- De
derde veehandeling is onderteekend door graaf DE LUIBURG-STIRutu. De
geleerde geschiedschrijver handelt over de plaatsen waar er in Vlaanderen
galgen gestaan hebben, hetgene men kan vernemen uit de benamingen
van buurtschappen, kruisstraten en velden . Hij wenscht dat die oordnamen
zouden opgezocht worden. Men moet weten dat het gerechtsvermogen
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voortijds hoog, middelbaar en laag was ; de eene had enkel 't laatste of
grondrecht, dat wil zeggen, dat hij alleenlijk zaken mocht beoordeelen
welke betrekking hadden met den grondeigendom en staafbaar waren
met geldboeten; een andeie had daarbij het middelbaar recht, namelijk
over burgerlijke zaken, strafbaar met geldboeten, benevens over persoonlijke en zakelijke vorderingen ; eindelijk de groote leenheer bezat, bij de
twee gemelde rechtsgraden, daarbij het hoog gerecht, waar gestraft werd
roet het verlies van een lid des lichaams of met de dood. De galgen
bestonden uit twee, diie of vier pilaren, met dwarsbalken aan elkander
vastgemaakt.
Waalsche invloed in Limburg. — Wij lazen in de laatste afleve.
ring dar Dzetsche Warande eene merkwaardige studie van A. GITTÉE over
den Waalschen invloed in Limburg. Ziehier het slot dezer bijdrage :
« Vraagt een kind te Hasselt, van waar zijn bloert j e of zusje komt, zoo
zal de moeder of N ader, immer bezorgd om dit geheim voor den kleinen
vraagstaart te veibergen, hem antwoorden dat het de badros is die het
gebracht heeft. Bij het naderen der gewichtige gebeurtenis, zal men eens
aan de badros spreken. De badrossen, d. i., de Luiksche bottresses, zijn
dus de kinderbrengsters te Hasselt, zij rapen ze op in de koolputten, en
daarom zijn de arme schepseltjes, als ze pas op de wereld komen, heel
zwart, en moeten witgeschiobd of gewasschen worden....
In deze mythe kwam de Badros in de plaats der Geimaansche Holla,
en de koolput verving de Germaansche kindeibion....
Men zou, wilde men deze opzoekingen uitbreiden, zeker nog meer
feiten vinden, welke bewijzen dat al vroeg ontleeningen tusschen de beide
gewesten moeten hebben plaats gehad.... Is het niet merkwaardig, dat de
Limbuigsche naam van den meikever bezzab ook in het Waalsch bzzawe
teruggevonden wordt ? Dergelijke ontleeningen lokken vaak uit tot verdere
studie. Immers, zij toonen dikwijls welke invloeden tusschen verschillende
gewesten in vroeger eeuwen werkzaam waien, en openen in menig geval
uitzichten op de geschiedenis der beschaving. Bij middel van de vergelijkende taalstudie wist SCHRADER in zijn schoolboek Urgeschzchte und
Sprachverglezchung den gedachtenschat te bepalen, waarover onze voorouders, de oude Ariers, beschikten, en een beell samen te stellen N an
hun stoffelijk en geestelijk leven. Geen feit is in zulke studie a priori gering
te achten, en in dit opzicht schuilen nog in de volkstaal schatten, die naar
een opgraver wachten. Wij bevelen dit punt warm aan in de belangstelling
der Lzmburgsche illaatschappy voor Letterkunde en Wetenschap, die
door opzoekingen 1 an dezen aard zeker aan de wetenschap der zoo merkwaaidige en toch zoo N eiwaailoosde piovrncie gewichtige diensten zou
bewijzen ».
Germaansche Stamgeschiedenis . — De Indo-gerinanische Forschungen (Vierter Band Anzeiger) bespreken zeer gunstig de navorschingen van MucH over de Deutsche Stammsztze, eerst in SIEVERS'
Beitrage, daarna afzonderlijk verschenen. « Niemand zal nog over de
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Germaansche stammen kunnen schrijven zonder zoowel de studie van
MUCH als deze van ZEUSS en MuLLENHOFF grondig te onderzoeken. »
Het dunkt ons alevenwel dat de Duitsche geleerden geene rekening
genoeg houden van de Nederlandsche wetenschap. Wij zouden de
Menapieis onder de Keltische stammen niet rangschikken.

Dispargum. — Sedert jaren heeft een Duitsch g,leeide, dr KONRAD
PLATH, zijn omvangrijke studien gewijd aan de nasporing, verklaring
en beleuchtung dar Merowingische en Karolingische Koningspaleizen.
Thans heeft hij bij Carl Georg]. te Bonn, zijn bevindingen orritrent
het oudste dier paleizen, in het licht gegeven. Dispargum is de titel
en het onder«erp van deze eerste verhandeling. Uit Dispargum togen
die blondgelokte zonen der Frankische vorstin, die het Romeinsche
rijk ten val zouden brengen, en zulk eerre gewichtige plaats innemen
in de wereldgeschiedenis, j a, de wereldgeschiedenis in hoofdzaak zouden
maken. Doch als een fata morgana zweefde de imposante schim van
dien vorstenzetel, urbs prima et sedes regia Francoium, in het verre
verleden. \Ien wist niet meer waar die burcht gestaan had. Men
zocht Dispaigum's standplaats van de hellingen van het Thuringer
woud af tot aan de oevers van de Schelde, van den Yssel tot aan
den Neckar. Uit dezen doolhof van oade dwalingen voert ons de
klare, heldere geest van den schrijver, door onwedeilegbare redeneeringen en gevolgtrekkingen tot liet ware Dispargum : Duisburg aan
den Rijn, of juister gezegd, aan den Dickelsbach, een zijtakje van
de in den Rijn uitloopenden Ruhr, in het regierungsbezirk Dussele
dorp. (Ned. Spectator.)
Pitthem, 20 December i894.
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TAALPOLITIE.

K neem het natuurlijk niet kwalijk, dat mijn vriend De Vieese

aanmerkingen maakt op mijn taalpolitie. Hij handelt stellig « in
mijn geest » wanneer hij niet achterwege houdt hetgeen kan gezegd
worden tot verdediging van 'tgeen ik verkeerd zou afkeuren. Ik
weet, dat bij het oefenen van taalpolitie buitengewone behoedzaamheid
aan den dag moet gelegd worden ; men verg st zich zeker heel gemakkelijk : het Fr. zegt joznr de; het Nedi. gebitokt het werkw. genzeten
overgankelijk; ligt het dan niet voor de hand genieten val voor een
gallicisme te houden ? En toch is 't er geen ; iemand keurt in verlof
af en wil, dat men zegge met verlof; een ander kent met verlof
alleen ia de uitdrukking met uw verlof en keurt daarom met verlof
= en congé af, en toch i5 met verlof in Nederl. de meest gebruikelijke uitdrukking, waardooi en congé vertaald wordt. Ik zelf heb me
wel eens vergist ; het spieekt vanzelf, dat ik me nog vergissen kan;
ja, meer : het is waarschijnlijk, dat ik me nog vergissen zal; dan is
het zeker heel wenschelijk, dat ik terechtgewezen worde. Taalpolitie is
niet eerre zaak van gelijkhebberij. Eén feit staat als een paal boven
water : dat onze moedertaal in Zuid-Nederland erbarineljk, erbarmelijk geschreven wordt. Dan komt het er op aan de knoeierijen, gallicismen en andere, waar men zich in Vlaanderen dagelijks aan schuldig
maakt « als fouten te doen kennen ». De methode, door De Vreese
gevolgd, kan ons alleen leiden tot vaste resultaten. Waar men mij dus
zal overtuigen, dat ik me vergis, zal ik heel gereedelijk de terechtwijzing aannemen, wanneer ik ze voor gegrond erken. Zoolang ik niet
overtuigd ben, houdt ik vast aan mijn zienswijze. Daarom wensch ik
terug te ko rren op hetgeen Willem De Vreese schreef naar aanleiding
-van « Taalphantasmen » en « Gallicismen ».

I.
Warbol. Het is maar toevallig, dat deze aanmerking vcork wam
onder de rubriek Taalphantasmen. Ik had het eeiste stel Nan die
.aan nerkingen strenger ia soorten willen indeelen; ik zou bijv. gespro-
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ken hebben over « Minder gelukkige scheppingen », terwijl ik onder
de subriek « Taalphantasmen » aanmerkingen zou gebracht hebben
omtrent woorden, die nooit bestaan hebben, niet kunnen bestaan,
.omdat hunne samenstelling, hunne afleiding volstrekt in strijd zijn met
.ons taaleigen. Nog andere rubrieken zouden noodig geweest zijn om
tal van knoeierijen te bespreken, die Zuidnederlanders dagelijks aan
den man brengen. Maar onze drukker achtte het waarschijnlijk eenvoudiger niet te veel rubrieken te openen en zoo kwam het eerste
stel van mijn aanmerkingen te staan onder den algemeenen titel « taalphantasmen », die voor enkele uitdrukkingen wellicht minder gepast
is. Vandaai, dat mijn vriend met betrekking tot warbol er aanstoot
aan genomen heeft.
Laten we thans het woord op zich zelf beschouwen. Taalpolitie
behandelt taalfeiten van uiteenloopenden aard. Haar methode kan aan
„den ecnen kant zeer vast zijn : waar het barbarismen geldt, uitdrukkingen, die in strijd zijn met het algemeen vast gebruik, is het tamelijk
gemakkelijk het bewijs te leveren, dat men wél fouten vooiheeft.
Men wijst op den vreemden oorsprong; haalt excerpten aan uit zuiver,
niet verdacht Nederlandsch; bewijst dat de uitdrukking, die men voor
die betere wil doen kennen, werkelijk onder den vorm, waarin n en
ze geeft, uitsluitend gebruikelijk is in het algemeen Nederlandsch : dat
is afdoende. Zoo b. v. het Zuidnedeilandsch onder dat opzicht, onze
volkstaal kent die uitdrukking niet ; alleen in onze boekentaal komt
ze `oor; hoe ontstond ze ? Het volk bezigt voor sons ce rapport
steeds onder da rapport. De geletterde Vlaming schrijft onder den
invloed van het Fransch en van het dialect onder dat opzicht, waar
het Nedeilandsch in dit opzicht bezigt. Onder het opzicht bestaat in
't Nederlandsch wel, maar alleen in de beteekenis an : onder het
toezicht van. De vreemde ooispiong van onder dit opzicht — sons ce
rapport, treedt nog meer aan 't licht, waar men ziet dat Zuidnederlandeis
,de Fiansche uitdrukking nog woordelijker vertalen : onder die betrekking;
Wanneer men hier nu, door excerpten bewezen heeft, dat het algemeen
Nederlandsch in de opvatting, die ons bezig houdt, alleen in dat opzicht
gebruikt, moet dat afdoende zijn.
Waar het samenstellingen of afleidingen geldt, die aandtuischen
tegen het Nederlandsch taaleigen, is de taak nog gemakkelijk : men
kan, door voorbeelden aan te halen N a n het gcede, doen uitkomen,
.dat hetgeen men wraken wil, werkelijk slecht is.
Maar met betrekking tot sommige samenstellingen is de methode
van taalpolitie niet zoo N ast, omdat men om ze goed of met goed
te keulen moet steunen op persoonlijke opvatting', op subjectief oordeel.
Dat is bet geN al met warbol. D. V. gelooft. dat het woord N o1komen
juist gevormd is. Tegen de vol ming zelf, zal «el niets aan te voeren
zijn; het is gevormd zooals warkop, warhoc fd, das volkomen analogisch.
De vlaag is maar : bevrE ligt de samenstelling, niet naar den vorm,
maar na, r den zin ? D. V. % raagt of er wezenlijk iemand is, die bij
N.
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het gebruik van bol in den zin van hoofd aan den vorm denkt. Ik
geloof wel, dat iedereen dit doet, aangezien het woord in die beteekenismaar een metaphore is, die juist berust op de gelijkheid in vorm r
wanneer men trouwens spreekt N an iemands dikken bol, i, het klaar
genoeg, dat men het oog heeft op den vorm. \Vat, naar ik meeix,zeker is, is dat we niet gewoon zijn bol te gebiuiken, wanneer er
geesteswerkzaamheid bij betrokken is; alleen wordt het woord in deze
opvatting in ironischen zin wel eens gebruikt. Ziedaar, waarom het"
woord mij niet bevredigt. Maar zooals ik zei, is dat eensoudig eeii
subjectieve opvatting. Doch, afgezien er van, dat het woord « evengoed
denkbaar en bestaanbaar (zou zijn) als wargeest, warhoofd, warkop, v.
ben ik in 't geheel niet ingenomen met dat scheppen van woorden,
waar ze volstrekt overbodig zijn. Mijn vriend weet zoo goed als ik,
dat juist die woordensmederij een bijzonder kenmerk is van het
Zuidnederlandsch ; men bezit geen uitgebreide, vaste taalkennis; telkensen telkens moet men een begrip uitdrukken, waarvoor men Netwoord niet kent • men gaat aan 't smeden, 'tgeen dooigaans synoniem
is met knoeien. Dat smeden vindt zijn oorzaak hierin, dat zoo weinig
personen in Zuid-Nederland weten wat taal is ; bepaald, wat de
Nederlandsche taal is ; er is iets, waar men zich niet klaar rekenschap
van geeft : de Nederlandsche taal bestaat : zij moet niet worden.Prof, VERCOULLIE zei een waai woord toen hij verklaarde, dat, moest de
Nederlandsche taal nu nog worden, het daarvoor te laat was. Daar deNederlandsche taal bestaat, zal ze niet licht iemand, die ze kent, in den
steek laten. Woordensmederij voor begrippen, die in de taal een vasten,,
algemeen gebruikelijken naam hebben, is niet alleen nutteloos, maar is
zelfs zeer gevaarlijk, wanneer ze op zoo groote schaal gedreven wordt zooals
,dit in Zuid-Nederland het get al is. Zoo geraakt men er op den duur toe,
een taal te schrijven, waar niemand meer wijs uit wordt. Het is
daarom niet genoeg, dat een wooid goed samengesteld is, dat het
'< denkbaar en bestaanbaar » is om het voetstoots aan te nemen. In der
Zuidnederlandsche boekentaal wordt gesproken bijv. van een treznsleeper,
Ook dat woord is volkomen goed gevormd, verstaanbaar (voor letterkundigen), denkbaar en bestaanbaar ; maar spreek eens een eenvoudig
man, die er nooit zijn hoofd mede gebioken heeft met te vorschennaai de beteekenis van Zuidnederlandsche smeedsels, spreek, hem eensvan een treznsleeper ! Hij zal u met wild geopende oogen aankijken eis
niet gissen, wat door u bedoeld wordt. Trouwens een treinsleeperr
dat zou niemand in de gesproken taal kunnen zeggen zonder voor
een pedanten schoolvos door te gaan en zonder zich belachelijk te
maken. Waarom ? Omdat de geheele beschaafde wereld spreekt van
een locomolzef en dat woorden van dien aard toch niet kunnen ver=
drongen worden. Als men nu, niet alleen om bastaardwoorden ter
vervangen, maar ook uit onvoldoende taalkennis, woorden gaat smeden
om een begrip uit te drukken, waar de taal reeds een vast en
gel✓ ruik€lij'z woord t oor heeft, kan mea wel beseffen, waar dat moet
op uitlooperve
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Had de schepper- van warbol de bestaande en gebruikelijke
woorden wargeest, warkop gekend, dan zou warbol niet ontstaan zijn.

2.
Afhouding. Afhouden is zeker en algemeen gebruikelijk woord,
waarvan zeer regelmatig afhouding = de daad van af te houden,
kan afgeleid worden ; van dat standpunt zou men dus kunnen zeggen
afhoudzngis in den zin van retentie (van een jaarwedde) niet per se fout.
Doch hier is de quaestie een andere : een quaestie van gebruik.
Moet een Noordnederlandsch ambtenaar op zijn jaarwedde een zeker
percent verliezen, dan noemt hij dit percent korting en niet afhouding;
korting is nu eenmaal het geijkte woord. Een Zuidnederlandsch ambtenaar heft nooit hooien spreken dan van retenues; retenzr is afhouden; vandaar afhouding; in Zuid-Nederland kan dat niet anders; in
dezen zin is afhouding zeer zeker een gallicisme, zooals bij ons vele
uitdrukkingen gallicismen zgn, waartegen anders wooidelijk niets zou
aan te voeren zijn. Van dien aard is b. v. het ander gallicisme, waar
mijn vriend onze aandacht terloops op vestigt : ten voordeele van
de kas van weduwen en weezen ; hetgeen men van onze jaarwedde
aftrekt is wél een voordeel voor bewuste kas; dus niet per se is het
fout. Maar al, het Nederlandsch nu zegt ten S behoeve van, dan
houden we aan 't eerste niet vast.

3.
Oordeelen. Bij dit woord is mijn aanmerking inderdaad te absoluut.
Ik had natuurlijk niet nagelaten het Wdb. na te slaan i. v. ocrdeelen
II, 4. Eigenlijk is de zaak deze • gaat men het gebruik na in Noord
en Zuid, dan vindt men, dat de Zuidnederlander bijna zonder uitzondering iets nuttig, goed, raadzaam oordeelt; dat de Noordnederlander doorgaans iets nuttig, goed, raadzaam acht. Daar wij aan
•juger convenable, utzle enz. gewoon zijn, ligt het voor de hand, dat
als we bijna uitsluitend iets nuttig oordeelen, dit gebeurt onder
Franschen invloed. In dien zin sprak ik van een gallicisme; dat het
er een is, blijft dan betrekkelyk waar, zonder dat het absoluut zou
fout zijn; toch zal men beter doen iets nuttig enz. te achten.
4.
Beschryf. Niet alleen is het woord in het door mij aangehaald
zinnetje « nogal zonderling gebruikt »; het is wel werkelijk een taalphartasme. Dat beschryf in een ander beteekenis, die van beschryvzngsbrief heel Vlaanderen door een zeer gewoon woord is, doet niets
ter zake. In den zin, waarin ik het afkeurde, bestaat het stellig niet,
is het alleen de vrucht N an verstompt taalgevoel. Het is geen drukfout voor gesclzryf, zooals mijn %eiend meent, dat het zou kunnen
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zijn, Ik las het woord, liever het phantasme herhaaldelijk; dat het
geen drukfout is, wordt afdoende bewezen door dit ander voorbeeld :
c Het Land van Aalst deelt het beschryj mee van een reisje naar de
Korte Zoutstraat. » Denderbode, 19-6-'94.

Ten slotte blijf ik het wenschelijk achten, dat wie maar eenig
bezwaar tegen mijn aanmerkingen heeft, het niet zou achterwege houden.
Is eenige van die aanmerkingen ongegrond, dan is het wenschelijk,
dat het blrjke; in ander gevallen, kan het geopperde bezwaar
gelegenheid geven om eenig punt nader toe te lichten. Zoo geraken
we, zooals mijn vriend zegt, tot vaste uitslagen.
Laak, Dec. '94,
H. M.
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is reeds gezegd vóór den jongstverleden kiesstrijd : door de
uitbreiding van stemrecht zullen mannen naar de Kamer
worden gezonden, die geen Fransch genoeg kennen om zich
in deze taal uit te drukken en bijgevolg Vlaamsch zullen
c)
moeten spreken,.
Zóó is, inderdaad, geschied. Hoe de Walen het ook inzien,
hoe het gebruik dei Nederlandsche taal hen ook hindere, er is
niets aan te doen — onze taal zal voortaan in de v etgevende
vergadering weerklinken, na er 6o jaren uit verbannen te zijn
geweest. Aan alles komt in de wereld een einde, ook aan willekeur
en vet drukking.
De meeste uit de Vlaamsche provincien naar Brussel gezonden
afgevaardigden ontloken den eed in onze taal : die van Gent,
Dendermonie, St.-Nicolaas, Oudenaarde, Roeselare, Veurne, Brugge,
Eekioo, Kortrijk (uitgezonderd de heer van den Peereboom), Maaseik,
Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Turnhout, Tongeren, Oostende,
Leuven (ter uitzondering van den beer Beeckman), Brussel (behalve
de heeren Balaut, de Bontridder, de Borchgrave, de yaer, de
Mérode Westerloo, d'Ursel, Fichefet, Gzllzaux, Hemeleers, Lauters,
Le Sergeant, Mousset, Nerzncx en Theodor.)
Het Vlaamschspxeken in de Kamer een nieuw hoofdstuk
openende in de geschiedenis van onzen Taalstiijd, dunkt het ons
gepast, melding te maken van hetgeen daarbij is opgemerkt en
waargenomen, en welk besluit er dient genomen te s orden om
den nieuwen toestand te bestendigen.
Toen de afgevaat ligden van Leuven den eed zwoeren, begonnen
de Socialistische Kamerleden te lachen en te spotten. De heer de
Lantsheere, voorzitter, merkte aanstonds de onbetamelijkheid op
N an die houding, en vei klaarde tevens ook, voor de eerste maal,
,den eed in het Vlaamsch te zullen afleggen
Dit feit zegt voorwaar genoeg; op de medehulp der Socialisten,
an de Kamer, hebben de Vlamingen weinig te rekenen ; de volksET
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zaak zal bij de volksmannen — verdienen ze wezenlijk dien naam?
-= weinig steun vinden.
In zitting van i6 November vroeg de heer Coremans het
woord voor eene orde-motie, en drukte deze uit in onze taal. Maar
wat gebeurt er? De heer de Lantsheere, die den eersten dag
van den zittijd het Vlaamschspreken had verdedigd, trok nu de
schouders op, schudde het hoofd en verklaarde dat liet noodig
was Fransch te spreken, wat de linkerzijde (« liberalen » en
socialisten) onvoorwaardeli j k goedkeurden.
« Niemand (zegde de achtbare Voorzitter der Kamer), betwist
hier het recht, Vlaamsch te spreken, maar... slechts weinige leden
hebben den heer Coremans verstaan. « Il est des circonstances
« oic hz force des choses, gin domme tout, impose a chacun des
« concessions réciproques. »
Zeer wel, Mijnheer de Lantsheere! maar als « la force des
choses » aan iedereen, dus 66k aan de Walen, verplichtingen
oplegt, als eenieder moet geneigd zijn tot ivederwdsche toegevingen,
dan kunt gi j die van de Vlamingen alléén niet voi deren. Meer
dan eene halve eeuw hebben wij toegegeven, den duim gelegd,
zoo men 't heet, en dat is, van onzen kant, zeker wel voldoende ?
Z66 dunkt het den Vlamingen, en, geli j k wij hooger zegden,
aan alles komt een einde — ook aan het toegeven.
Niemand (zegt de heer de Lantsheere). loochent der Vlamingen
recht. Best ! doch waartoe strekt dit 1 echt, als het niet mag wordenuitgeoefend? Is het dan nog een recht, of bi engt het toegeven
van slechts éénen kant niet een onrecht mede I
De heer Warnant sprak, natuurlijk, in den zin van den heer
Voorzitter; hij noemde het Vlaamschspreken c une plaisanterie ».
— Altijd broederli j k, die lieve Walen !
Zelfde heer Warnant verklaarde, dat hij altijd (2) voldoening
had helpen geven aan de « justes revendications » der Vlamingen,
en patati patata. Wat heet die heer « juste »? -- Is het gebruik
van een recht in zi j n oogen « injuste » 2
« PreiieT garde aux exagérations ! » riep de heer Warnant
ten slotte. — 't Oude deuntje van Ch. Rogier, dat we meenden
al lang versleten en vergeten te zijn.
In dezelfde zitting sprak de heer (of citoyen) Anseele in het
Fransch, om te bewijzen,.. dat hij deze taal niet machtig is. Hii
zelf was neierig genoeg, dit te bekennen. « Je ne connais pas
assez le francai q pour trouser toujours le mot juste en cette ldrgue, »
— Waarom dan niet Vlaamsch gesproken ?
De heer Juliaan de Vi iendt, die de beide talen goed kent, maar
vooral Vlaming wil zijn, bediende zich van zi j ne taal in hetzelfde
debat over het taalgebiuik, maar de heeren Janssens en de Guchtenaere spraken Fi ansch...

Ter zitting va,i 5 December voerde laatstgenoemde nog eens
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het woord ; was 't ook uit mistrouwen, en in de vrees « le mot
juste » niet te zullen , vinden, dat hij zijne kleine Fransche redevoering las 2
Fel heeft dit de Vlamingen tegen de borst gestooten. In den
kiesstrijd toch had hij beloofd, zich bij voorkeur van het Vlaamsch
te zullen bedienen, en ja! enkele dagen vóór de zitting van 5 December, op de vergadering van den Vlaamschen Katholieken Landsbond,
die belofte herhaald, enkele stonden nadat de heer Huyshauwers
beweerd had, dat er bij 't aanduiden der candidaten voor de
Kamer, te Gent, wè1 rekening was gehouden van de Vlamingen —
de anti-socialisten (heer de Guchtenaere erbij, o. a ) Vlamingen
zijnde. Het komt ons voor, dat met zulke Vlaamschgezindheid
onze zaak bittex weinig voortgang zal doen!
Den 7 December sprak de heer de Vi iendt andermaal Vlaamsch,
maar de linkerzijde gedroeg zich thans op schandige wijze; aanhoudend maakte zij gerucht, als ware de Kamer opeens eene
jaarmarkt geworden.
Dienzelfden dag kwam Anseele andermaal aan het woord,
onder andere zeggende : « Vous ne verrez jamais d'obstruction« nisme de notre pa! t, et après cette discussion un peu... je ne
« trouve pas le mot francats, na deze eenigszins nijdige bespreking...
« Toe, Mijnheer Coremans, geef mij het juiste woord... »
De Kamer lachte. Was 't om de aardigheid van den Spreker,
of om dezen te beduiden dat hij beter zou doen zich van de taal
te bedienen, welke hij kent, zijne moedertaal ?
Andermaal weerklonk onze taal in de Kamer ter zitting van
21 December, namelijk door den eerw. heer Daens, wat den heer
Lorand toen bewoog te vragen, dat er vertalers zouden aangesteld worden om de Vlaamsche redevoeringen voor de Waalsche
afgevaardigden te vertalen.
Hoe het zij — daar het Vlaamschspi eken in de wetgevende
vergadering nu toch eindelijk begonnen is, moet men daarmede
maar aanhouden. 't Ware ten hoogste betreurlijk, moesten alléén
die Leden zich van onze taal bedienen, welke geene andere kennen,
zooals de heer Lorand vroeg, verklarende dat het vanwege de
twee talen kennende leden eene terging zou zijn, moesten ook
deze het Vlaamsch spreken. Gaf men den heer Lorand gelijk,
dan zouden de enkel Vlaamschkundige Kamerleden, in de oogen
van het bevooroordeelde publiek, op een trap lager staan dan
hunne Fi anschspi ekende collegas, hoewel zij, wat taalkennis betreft,
juist op denzelfden voet zouden zijn als de welsprekendste Waal,
die toch maar ééne taal bezit.
Het Vlaamschspreken in de Kamer moet niet geschieden als
eene aardigheid, als eene liefhebberij, maar als het natuurlijke, voorziene gevolg van de nieuwe toestanden, als de oefening van een
niet te loochenen recht. De Vlaamsche Grievencommissie, in 1857
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de quaestie besprekende, moest het betreuren dat in Eelgre toen
nog niet gedaan kon worden wat geschiedde onder de Nederlandsche regeering, tot aan de scheiding van het iijk, namelijk
dat al de leden van de beide Kamers der Staten-generaal in hunne
vergaderingen onderling het Neder lansch of het Fiansch gebruikten.
Welnu! sedert het drukken van gezegd beislag zijn 3 7 jaren
verloopen, en nog heeft geen Waal zich de moeite getroost, onze
taal aan te leer en om ze te Brussel te 'kunnen spieken. Moet het
zóó blijen Moeten de Vlamingen nog 37 jaren wachten aleer
de toestand, in dat opzicht, verbeter e 2 't Nare al te brutaal, of zoo
men wil, 't zou den spot te verre gedreven zijn, zóó iets te be eren.
Wanneer nu de huidige toestand niet blijven ban, of mag, is
het thans juist de tijd, om dien te doen veranderen , tegenover den
onwil der `Valen hebben de Vlamingen maar één middel : even
hardnekkig houden aan hunne taal, als de Walen aan het Fransch.
't Moet dezen laatsten duidelijk worden gemaakt, dat het privilege,
hetwelk de taal van de minderheid der Belgische bevolking geniet,
zijn einde nabij is.
De Vlamingen hebben den wensch uitgedrukt, dat een Vlaamsche
groep in de wetgevende vergadeiing tot stand kome, en dat deze
er, in den regel, Vlaamsch zou spreken, het Fransch enkel bij uitzondeling, wanneer 't hoogst noodig wordt geacht. Edoch, ten einde
het tweetalig stelsel uitvoerbaar te maken is 't noodig dat er
gezworen vertalers in de Kamer zi j n, die de Vlaamsche redevoeringen aan de Vlaamschonhundige Walen overzeggen.
Het ijs is gebroken, vare de boot nu maar recht door!
Ik weet, voorop, dat dit oordeel niet overal, althans in zekere
kringen, zal worden goedgekeurd ; men kan zich nog niet schikken naar den nieuwen toestand ; men heeft nog vooroordeelen ; men
rept --- in petto — nog van exagérations flamingantes.,. de
Brusselsche dagbladschrijvers, meest Fr anschmannen, morren binnen
's monds of roepen dat het dreunt Laat de protestatien hunnen
gang gaan, stillekensaan zal men zwijgen -- en het hoofd buigen
voor de taal, die fier, met opgeheven hoofd (gelijk de heer
De Vriendt zegde) de Kamer is binnengetreden. Maar als de
Vlamingen nu niet krachtdadig handelen, blijven zij op 't oude
pad, reeds 64 jaren betreden, en dat kan niet!
Intusschen, wat eerst aan sommige onzer wetgevers eene
dwaasheid toescheen, Iets geheel misplaatst, wordt nu gansch
natuurlijk bevonden. Een nieuw bewijs dat, om een betwist
recht vast te stellen, het te doen erkennen en eer biedigen, er
niets zoo goed 1,s als dat recht uit te oefenen.
Tot heden was 't een valsch beeld, dat men van ons land
in de Wetgevende vergaderingen gaf; met het bezigen van de
beide talen v‘ ordt het beeld zooveel te getrouwer, zooveel te
meer natuurlijk en waar!
P. TIEDEN,

\\T ENKEN EN VRAGEN.
Om eerre taal juist te spreken en te schrijven is de allereerste
voorwaarde, de conditio sine qua non, dat de regels der spraakkunst
nauwkeurig ondeihouden worden.
Sans la lar,gue en un mot l'auteur le plus divan
Est toujours, quoiqu'il fasse, un méchant écrivain.
Doch dit is gemakkelijker om te -zeggen dan om te doen, in het
Vlaamsch vooral, daar de grammatica maar al te dikwijls malkander
tegenspreken.
Een paar voorbeeldjes :
Vercourllre, « Nederlandsche Spraakkunst », pag. 8o zegt :
« Daarentegen is het bijvoeglijk naamwoord dat met een lidwoord
« achter een naamwoord staat, wel zelfstandig gebruikt, daar het een
« als bijstelling gebruikte bijnaam is : de regeering van Karel den
« Stoute (niet Stouten : — vergelijk : de dood van Willem den
(< Zwijger) ».
En pag. 137 :
« Zeg niet : de dood van Karel den Goeden, maar zeg : de dood
« van Karel den Goede ».
Valette integendeel schrijft in zijne « Niedeilandische KontersationsGrammatik », pag. 189 het volgende :
« Steht das Adjectiv mrt einem Artikel hinter dem Substantiv, so
« wird es gewohnlich schwach deklinrert, z B. Karel de Stoute volgde
« zijnen Vader, Philips den Goeden, op. »
In « Taal en Stijl, derde cursus, Tilburg » enz. hes ik pag. 44 :
« De attributieve bijv. nw. staan gewoonlijk vóór de zelfst. nw. waarbij
« ze behooren. Uitgezonderd : I. In namen van geschiedkundige per« sonen. Karel de Groote, Pepijn de Korte, Lodewijk de Vrome.
« Opmerking. Men verbuigt zulke bijv. nw. als volgt :
« I Karel de Groote.
« 2 ontbreekt.
« 3 Karel den Grooten.
« 4 Karel den Grooten. »
Ander voorbeeld.
Vercouillie, lib. cit. zegt pag. 112 :
« Bij titels van tijdschriften en boeken, bij namen van kunstwerken
« komt het lidwoord met het hoofdwoord overeen : ik las in den Gids;
« wij spraken van den Lucifer van Vondel. Is die titel een volledige
« of verkorte zin, dan wordt hij natuurlijk als een onzijdig naamwoord
« beschouwd : toen werd het Wien Neerlandsch Bloed aangeheven. »
Pag. 137 zegt dezelfde .schrijver :
« Zeg niet : ik lees in de Gids, maar zeg : ik lees in den Gids »
Slaan wij Valette nog eens op, om te zien wat deze over onze
quaestie schrijft (lib. cit. pag. 180 :
« Wenn der Artikel zum Eigennamen gehort, bleibt er in allen
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4( Fallen onverbogen, z. B. Den Haag is eene schoone stad, der Haag
« ist eine schone Stadt, zij wonen in Den Haag, sie wolenen im Haag.
« Als Eigennamen werden auch die Titel der Zeitungen, Zeitschriftei
« U. s. W. betrachtet, z. B. de eerste jaargang van De Gids, der erste
« Jahrgang vom « Gids », de schrijver N an De Vader des Vaderlands,
a der Autor der Geschichte « Wilhelms des Verschwingenen ».
De tegenspraak is in 't oog vallend.
Hoe behoort men dus te schrijven om j uist te schrijven?
Dendermonde.
V. H.
Bestatzsen. Daarstellen. -- Niet om te vitten, maar in 't belang
van de taal, blijven wij beide deze woorden afkeuren, niettegenstaande
Dzetsche Stemmen er voor pleit. — « Bestatigen » zou het tijdschrift
met verwerpen, al kan het uit de afleiding van dit woord niet goed
wijs worden... « Bestatzgen wordt thans door iedereen begrepen, en
wat meer is, wij kunnen het niet missen. Men wil het, ja, vervangen
door waarnemen of vaststellen, en dan schrijft men zinnen als deze :
hij streed met eenen moed, dien men tot dan toe niet vastgesteld
had. (Gelezen in een Vlaamsch dagblad )
\\Tie schrijft zoo iets als de laatstaangehaalde woorden? Een
brekebeen, geen taalkenner.
Er zijn meer woorden ter vervanging van 't ongelukkige bestatzgen, dan Dzetsche Stemmen opgeeft ; in den zin, honger aangehaald,
kon men zeei goed stellen : eenen moed, dien men tot dan toe niet
opgemerkt had, of waargenomen; ofwel . waar niemand, tot dan toe, blijk
had van gegeven, enz. enz. 't Is geene reden dit woord te behouden omdat
4 het thans door iedereen begrepen wordt >,. Een echt passend woord
zou ook, ja beter worden verstaan, en bestztzgen is een van die
« stadhuiswoorden », welke nooit ' geleefd hebben in den mond des
volks.
Dzetsche Stemmen zegt « over het zoo zeer gewiaakte daarstellen »,
dat het dit woord zou durven gebiuiken in enkele zeldzame gevallen, als
tut zich zelven verstaanbaai. -- Mis. 't Wcord beteekent niets, of
't is : iets stellen, daar — op eene bepaalde plaats; -- dan moet
men het in twee woorden schrijven, en komt niet te pas in den zin
waar het (meest door de dagbladschrijvers) wordt gebezigd.
Daar wij nu toch over A erkeerde uitdrukkingen handelen, zal het
niet ongepast zijn, dunkt ons, het oveimatig gebruik van « op touw
zetten » af te keuren. Men zet tegenwoordig alles « op touw », een
tooneelstuk, een ioman zijn op touw gezet; een concept, een volksfeest
ook al! Touw heeft geene andere bediedenis dan koord : scheepstouw,
touwslagerij, enz. Nu, 't komt me voor, dat het nog al moeilijk zijn
moet, een boek, een feest op een touw te zetten. Waarom schrijft
men niet : op het getouw ? Dat, ten minste, bij vergelijking, is verstaanbaar P.
Bij de Westvlamingen wordt de uitgang -zeele, -seele, in plaatsnamen, zooals Dadizeele, Swevezeele, Aarseele, Illoorse2le, enz., met
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eene scherplange e gesproken. Daar dit woord aanzien wordt als
.ontstaan uit een Germ. salzz, Ohd , Os. sela, zou men zele, met eene
zachtrange e verwachten.
1° Van waar komt dan die scherplange e bij de Westvlamingen ?
2° Hoe luidt dit woord in de andere dietsche gouwen? — wel te
verstaan, zoo ver het niet, als uitgang, tot -zie, -sle, sel verzwakt is.
3° Wat is er te denken van hetgeen de E Heer G. Gezelle zegt
'(Duzkalmanak, 1890, 20 Februari)? « Zeeren is nog gieten, storten
te zeggen bij de Vlamingen; van daar zeere gietkoeke, vla, pale,
pannekoeke. Eene vla is eene platte streke lands ; eene zoele idem;
van daar 't woord Vlanderen, en -seele, in Sysseele, Zweveseele,
Dadiseele, Aarseele, enz. Zere is wat el. »
A. D.
Vondel. — In zijn Gy'sbreght van Aemstel luidt het, vs. 240
een vlgg. :
Maet Diedrick stijf van kop, die nimmer luistren wil
Na reden, noch bescheid, en 't veld behoud met kryten,
Werd trotzer, overmits de lange Klaes van Kijten,
De Spaiewouwer leus, zoo onbeschoft als groot,
In alles wat hij dreef hem hulp en bijstand bood ...
De Sparewouwer reus. Op dit woord geeft Unger-Van Lennep
de nota dat het was : « een historisch personage, waarvan niet
.allen de oude kronieken gewag maken, doch waarvan men nog het
vaêm op de kelk van Sparenwoude kan zien afgeteekend. Hij schijnt
echter een zeer vreedzame hoer geweest te zijn, en lang niet zoo
wreed en gevaarlijk als Vondel hem in dit treurspel afschildert. »
« Wel jongen, ge staat daar weeral als Klaai van Klijte » placht
mijn moeder m ij te zeggen als ik daar stond zonder bij voorbeeld
te weten waar met mijn handen belenden, en bedeesd en verlegen
met mijn persoontje. Het was voor haar (de spreuk zal wel
Veurne-Ambachtsch zijn) gehjkbeteekenend met dwaas, onhandig, lomp.
Is er misschien verband tusschen mijn moeders Klaar van Klijte,
en den historischen Klaas van Kijte van Vondel ?
Nog Vondel. — « C'est a (du Bartas) qu'il emprunte , le sujet de
sa première tragédie. '< La Pdque, on la delzvrance des enfants d'Israél
du long de l'E, ypte. » Composée en 1610, elle fut jouée en 1612,
par les Sociétaires de la Chambre Brabanconne. »
Aldus, E. H. Cam. Looten, in zijn Etude sur le poete néerlandaás
Vondel... Lille 1889, — bl. J9. Op welke gegevens is dit jaartal
i610 gesteund ? Het zal toch wel geen drukfout zijn ?...
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ELK ZIJN POP.
J IE, in onze kinderwereld,

l

Wie, die zonder speelpop kan,
Van het wicht in korte jurkjes
tot den grijzen studieman ?
Wie, wie zou wel durven zweren,
Dat zijn doel een ernstig is?
Dat, wat geest en hart hem inneemt,
Zaak is van beteekenis?
Niet, dat bij het spelen kommer,
Ja, zelf pijnlijke angst ontbreekt.
Zie eens, hoe zulk kindeipopje
Sons met tranen wordt doorweekt!
Met wat drift en wat begeestring
Wordt aan 't schuldloos kindeihart
't Ruw gehouwen beeld gekoesterd,
Dat toch alle aandoening tart !
Och l hoe wordt gezucht, gejammerd
Op 't onhebbelijk stuk hout,
Dat, bij de allerwarmste omhelzing,
Bluft al even stug en koud!
Maar 't is goed, dat in zijn kindsheid
Zoo de mensch de ontzegging leert;
Goed, dat reeds van den beginne
Koelheid zijn vervoering weert.
't Is het kind een les der liefde,
Die het nimmer zich beklaagt :
juist dat is der liefde wezen,
Dat zij immer geeft, nooit vraagt.
En, zoodra het houten speeltuig
In een hoek vergeten ligt,
Wordt allicht het oog der ziele
Op een andre pop gericht.
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Op een van die inenschenpoppen,
Schepselen van vleesch en been,
Met een hart, ja, in den boezem,
Maar een haat van louter steen,.,
Menig ook kiest vooi zijn droombeer.
't Grootsch figuur van roem en eer;
Want de volksstroom, in 't voorbijgaan,
Knielt daarvoor bewondrend neer.
Door hard streven hoopt liij eenmaal
Neven zijne pop te staan
Op de voetzuil, en zijne armeb
Juichend om haar heen te slaan.
Maar, ook zoo hij 't mag beleven,
Valt ontgoochling hem te beurt :
't Huldeblijk, omlaag, wordt nietig
Voor wie 't uit de hoogte keurt.
Velen weder zijn veihangen
Naar een pop van 't geel metaal,
Weten niet, hoe zulk een vracht doet
Struiklen, allen menigmaal.
Halen we echter niet voor andren
Spottend onze schouders op;
Want, hoe weinig wij 't vermoeden,
Wij ook hebben onze pop.
Wezen wij niet ongeduldig
Wordt een oude weder kind
't Is maar, dat bij hem de speelzucht
't Menschhjk opzicht overwint.
Zoo hij voor zijn pop bijwijlen
Ons een kleedde maken 'doet,
Doen wij 't willig ! Wat zal 't baten
Te ergeren zijn week gemoed?
En, indien zijn spel onschuldig,
Zijn wij blijde en spelen mee :
Zoo vergeet hij vrees en kommer,
Gunt zichzelv' en andren vree,
Ouden, kindren moeten spelen ;
Doch de man in volle kracht,
Die neme ernstig 't einstig leven,
Dat zich die voor spelen wacht'
Antwerpen, 1891

HILDA RAM.
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Max Rooses : Letterkundige Studzen. Gent, Ad. Hoste; Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 1894. Prijs : fr. 2,50.
« Werken van Max Rooses » ...., en daaronder de opsomming
van zijn Schetsenboek, — Nieuw Schetsenboek, — Derde Schetsenboek,
— Letterkundige Studien, -- Geschiedenis der Antwerpsche Schilderkunst, — Over de Alpen, -- Op reis naar heinde en ver. Ziedaar

wat U aanstonds treft, op de achterzijde, wanneer men het boek ter
hand neemt. De viel eerste werken bevatten letterkundige critiek. Met
voorkeur worden onze voorname Zuid-Nederlandsche schrijveis en dichters
onzer eeuw erin behandeld : J. F. Willems, Ledeganck, T. Van
Ryswyck, Conscience, Jan van Beers, F. De Cort, J. Vuylsteke,
E. Hiel, Tony, J. Van Ryswyck, R. Snieders, Pol de Mont, R. en
V. Loveling, A. Rodenbach, Wazenaar, Hilda Ram, L. De Coninck,
Aug. Michiels, Prudens Van Duyse, Julius de Geyter, Hélène Swarth,
waarvan enkele zooals F. Ue Cort en Conscience tot tweemaal toe,
Jan van Beeis zelfs tot driemaal toe. Benevens die biographischcritische artikels komen er studien voor over Pater Poirters, over
Willem Ogier, over het Nevehngen-Lied en de Heldenliederen der
oude Edda, over Geuzen- en Anti-Geuzenliederen der XVI' eeuw,
over de Zuid-Nederlandsche dichters van 183o tot 188o, over de jongste
richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde, over Tame, over de
historische romans in Duitschland, over de Kalewala, het Volksepos
der Finnen. Koitom, eene lange reeks opstellen van letterkundige
critiek, welke uitmunten door de degelijkheid van hun inhoud, door
de keurigheid van den vorm, en daarbij de groote aantrekkelijkheid
hebben van een uiterst bonte verscheidenheid
Wij zullen niet veel woorden verspillen, om vast te stellen dat
Max Rooses een meestei is, die klaar en scherp ziet zooals niet een,
die een stylist is van eersten rang, en die in de hoogste mate het talent bezit
om zijne uitgebreide wetenschap duidelijk en zonder pedanterie aan den
man te brengen. Aan die vereeniging in één persoon van al deze zeldzame
eigenschappen is er weliswaar eene schaduwzijde : Max Rooses is een leider
der Antwerpsche liberalen, en zijn blik, doorgaans zoo helder, wordt som
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tijds beneveld wanneer de politiek in het spel k Wik willen echter
niet aandringen. Volkomen onpartijdigheid, zelfs in de wetenschap, —
is die wel mogelijk ? Zelfs wanneer men er naar streeft met zijn beste
krachten ? En zoo het noodzakelijk is deze voorbehouding te maken
en den lezer op zijn hoede te stellen, moet ons dat toch niet beletten
aan den Antweipschen schuwer hulde te brengen voor zijne onloochenbaie
en gioote verdiensten.
De bundel die voor ons ligt -- 244 bladzijden -- bevat zes
studiën. Eene studie over de volledige werken van Sleeckx, veischenen in
den Gids van Apiil 1887. Eene studie over Prudens van Duyse's
Nagelaten Gedichten, veischenen in het Nederlandsch Museum van
hetzelfde jaar. Eene polemiek met Pol de Mont over de jongste
richting in de Nederlandsche poëzie (Nederlandsche Dicht- en Kunstlialle, 1888). Veivolgens, eene bespreking N an De Geyter's « Keizer
Karel en het Rijk dei Nedeilanden » (Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Jul' 1888), eene studie over Jan van Beers, naar aanleiding van het
afsterven des dichters (Gids, December 1888), eene studie over Hélène
Swarth (Gids, Juli 189.) en eindelijk eene uitgebieide studie, voor
het eerst veischenen in den Gids van Apiil van dit jaar, over het
Volksepos der Finnen, de Kalewala. — In deze boekaankondiging
is het de plaats niet om ze te bespreken. Niet alles zouden wij er
in kunnen prijzen. Maar geen oogenblik aarzelen wij om ze een verheugende aanwinst voor onze letteren te noemen, en om hunne lezing
— met de noodige critiek erbij, wel te verstaan — ten zeerste aan
te bevelen. De goede eigenschappen welke aan Max Rooses eene
plaats verzekeren onder onze beste Zuid-Nederlandsche schrikvers, en
wellicht de eerste plaats onder diegenen welke zich op letterkundige
critiek hebben toegelegd, N indt men er in hooge mate N ereenigd;
eveneer ten andere als in de vorige bundels dient de lezer ook hier
op zijn hoede te zijn, waar de politiek ter sprake komt, doch veel,'
zeer veel zal elk er uit leeren
Gusten, Verhaal uit den Ouden tijd, door A. MERVILLIE.
— Tweede uitgave Te Thielt, gedrukt bij P. Pollet-Dooms, in 't jaar
0. H. 1894.
Eene wreede, bloedige moordenaarsgeschiedenis : Gusten, de held
van het verhaal, een brave kristeluke j ongen die op reis gaat, in een
verafgelegene herberg, een echt mooidenaarshol, veinacht, en op de
wonderlijkste wijze er in slaagt te ontsnappen ... Het schijnt ons niet
dat dit juist eene zeer geschikte stof was om te bezingen, ofschoon
we er geenszins aan twijfelen dat het, zooals de schrijver in de inleiding der eerste uitgave de hoop uitdrukt, „ geren zal gelezen worden,
vooral van de kinders. » Wat ons het meest bevallen heeft, min debladzijden waar ons « Gusten op reize » wordt geschilderd.
Wat de e genaardigheid van het boekje uitmaalt, is de taal
waarin het geschreNen is. Zij is, om niet de Inleiding te spreken,
zooveel mogelijk, echt Geimaansch. » Niet alleen streeft de schrijver
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er naar die woorden door echt-germaansche te vervangen welke zooals
comagnze, gouverneur, minister, kontent, provincie, notaris enz.
louter vreemde woorden zijn, maar ook de schuimwooiden zooals
koken, duren, tafel, beker, disch, penne, schrijven, strafe enz. Zoo
wordt notaris vertaald door deelman, przester door zeyman. Wat de
keus en de beteekenis der woorden betreft, houdt zich de schrijver
meest aan het Westvlaamsch : Zoo b. v. beteekent droef hetzelfde
als Nederlandsch stout, fraai hetzelfde als Nedeilandsch braaf, boek
is mannelijk ; nominatief : den boek, enz. Deze aanduidingen zullen
voldoende zijn, wij twijfelen er niet aan, om bij velen de belangstelling op te wekken welke het werkje van den heer A. Mervillie
ten volle verdient.

du

Revision de la loi organique de l'Instruction primaire
September 1884, par J. SOLANGE. Namur, A. Wcsmael-

20

Charher, 1894. Prijs : 0,75 fr.
Het motto, dat op den titel prijkt, toont aan met welken geest
dit uiterst keurig gedrukte, uiterst duidelijk beredeneerde werkje geschreven is, een woord van den heer V. Jacobs. e De Staat moet door
zijne toelagen, door zijne raadgevingen, door zijne voorbeelden, de
gemeenten en de bijzonderen aanmoedigen, welke zich opofferingen
getroosten voor de uitbreiding van het volksonderwijs. » Wat zijn
strekking nog nader bepaalt is de opdracht ervan aan het Verbond
der Katholieke Grondwettelijke Vereenigingen, onder het voorzitterschap
van den heer Woeste, door wiens fraai portiet het werkje versierd
is. De verschillende stelsels van her\ orming van het lager onderwijs
worden - er opvolgentlijk uiteengeLet en besproken. Aan het slot, een
ontwerp dat volgens den schrijver aan de maatschappelijke vereischten
voldoet, het onderwijs aan den invloed der politiek onttrekt en tezelfdeitijd verzekert, de rechten van den Staat en van het bijzonder
initiatiet eerbiedigt, en den toestand der onderwijzers verbetert terwijl
ook de huisvaders geen rechtskrenking te duchten hebben. Pax et
Justitia. — Aan de belangstellenden -- en wie stelt op dit oogenblik geen levendig belang in eene zoo druk besproken kwestie, van
wier oplossing zóó veel afhangt voor iedereen — weze het dan ook
warm aanbevolen !

Table de la Bible, partagée pour être lue en entier chaque
année, en concordance avec les leions du Bréviaire, uitgegeven bij
A. Suffer, Gent. Prijs : fr. 0,20.
Het is niet lang geleden dat Leo XIII, aan wiens waakzaam oog
niets ontsnapt, zijnen schoonen wereldbrief over de H. Schriftuur schreef.
Hij drukte daarin zijn vurig verlangen uit om een grooter getal geloovigen, maar bijzonderlijk degenen die door Gods genade tot de H. Orders
geroepen zijn, de H. Boeken van dag tot dag neerstiger en ieveriger
te zien lezen, overwegen en uitleggen.
Een geleerde kloosterling van het gezelschap Jezus heeft het goed
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gedacht opgevat eene tafel te doen drukken waarin dagelijksche lezingen
in den Bijbel aangewezen zijn, pp zulke wijze dat hij in één jaar kan
rond gelezen zijn. Zulke tafel is zeldzaam, wij kennen er maar ééne,
en nog is zijin het bezit van weinigen, niet eenvoudig genoeg opgesteld en te moeilijk om raadplegen.
Deze tabel is dan iets nieuw; zij zal groote diensten bewijzen.
Hangende aan den muur in 's priesters werkkamer, zal zij alle dagen
{de te doene lezing aanwijzen ; meer nog, zij zal de studie van het
H. Schrift gemakkelijker maken ; zij volgt de orde van den Brevier en
duidt bijgevolg aan hoe men volledige kennis zal bekomen van de
H. Boeken waar de Kerkelijke Ge 'tijien maar oen deel van geven.
Die tafel, dragende de goedkeuring van het bisdom van Gent, zal
welhaast in de handen van alle priesters, van alle seminaristen zijn, en
zelfs, wenschen wij vurig, verspreid onder de leeken die de studie en
de kennis der H. Schriftuur beheitigen.

Duikalmanak voor 1895, van Dr GUIDO GEZELLE. Ziehier hoe
het Hollandsch blad Friso, er zich over uitlaat :
In de eerste plaats vestig ik heden even de aandacht op een
scheurkalender, (oude bekende) welke ook in boekformaat verkrijgbaar
is. Van dien zoogenaamde Duik ofte Plukalinanak is dit te Leggen,
dat het een zeer belangrijk boeksken is voor allen, die aan folklore
doen, en voor allen, die behalve een goede spreuk ook op eiken dag
nog iets bizonders willen lezen omtrent dien dag zelf nl.. aan wien
hij gewijd is, welke gebruiken ei op in zwang zijn, met welke dagen
hij zooal genoemd wordt, en zoo meer. Ieder die voor een halven gulden
den, bij A. SIFFER te Gent uitgegeven, nieuwen vlaamschen Duikalmanak
koopt komt deze belangrijke zaken te weten.
Hij zal dan ook in Noord-Nederland wel al meer inheemsch worden!
Belgische Handel in den Vreemde. — Onze Kolonie. —
Onze Bedienden. — Onze Scheepvaart. — Antwerpen, Diukkerij
A. Bruynincx-Noe, 1894.
Een vlugschrift van vier bladzijden, waarvan het doel is eene
nationale ondersteuning voor Belgische geletterden in den vreemde, in
hoedanigheid van consuls en agenten, in het leven te roepen; en het
vraagpunt van het leggen der kern eener nationale vloot practisch te
bewerken.

Davidsfonds. — Maandag rO December hield de afdeeling Gent,
hare jaarlijksche piijsuitdeeling voor de bekroonde leerlingen in hare
prijskampen ; de eerw. heer Erik-A. Wang, pastoor Nlissionnaris te
Christiania, en Noorweger van geboorte, luisterde de plechtigheid op
met eene Vlaamsche voordracht met gezichten uit de Noorderlanden.
P-- Den 7 December sprak de eerw heer Van Speybroeck, in de
afdeeling Waregem, over Hans Sachs, den Du itschen dichter-schoenmaker.
.-- Op tweeden Kerstdag had Aaischot een t000eel- en letterkundig
avondfeest met voordracht door M. S. Dille; er hadden ook verleden
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maand feestelijkheden plaats in de afdeelingen Zele, Antwerpen, Oostende
enz. In de laatste plaats sprak Pieter De Buck, een werkman van
den Gentschen Antisocialistischen bond, te Antwerpen was de redenaar
de heer J Van der Voort.
-- De raad der Koitrilksche afdeeling heeft het goed gedacht gehad,
Benige veertiendaagsche vergadeuint en te houden, gewijd aan de studie
van het maatschappelijk vraagstuk. De eerste vergadering heeft plaats
gehad op Donderdag 27 Decembei. Sprekers : E. H. K. Fonteyne en
M. Th. Sevens. Het is de eerste sociale studiekring in het Davidsfonds,
wij zijn verzekerd dat dit goede voorbeeld weldra overal zal gevolgd
worden.
Konink. Vl. Academie. -- Zitting van 19 December. Er wordttot de uitgave besloten van : de Kroniek van Hendrik van iVlerchtene,
door Dr Guido Gezelle, en van eene verhandeling over het Aalsterscli
dialekt, door hoogleeraar Collmet van Leuven. Last zal opgedragen
worden tot het scha ujven van studien over het leven en de werkenvan Snellaert, Dautzenberg, Ledeganck en David.
De heer E. Hiel leest een geducht : Twee Dichters en de aftredende
bestuurder, de eerw. heer Dr Claeys, stuurt eenrage woorden van dank
en afscheid tot de leden.
T Pater Denza, een der geleerdste sterrekundigen onzer eeuwbestuurder van het observatonnum van Rome.
-1- J. Schadde, bouwmeester der stad Antwerpen, schepper der
Beurs en van den Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen, het Station
te Brugge, het goedgekeurd ontwerp van het nieuw douanenhoteF
in de Scheldestad, verschillende kasteelen, enz.
-I- D r W. J. S. Nuyens, Buitenlandsch eerelid der Konink,
VI. Academie. Hij was de verdienstvolle katholieke schrijver der
Nederlandsche beroerten zn de 16 de eeuw, een omvangrijk en gewaardeerd werk van 8 bd. Hij stierf te \Vestwoud in een gevorderden
leeftijd.

DE SINT JANSBODE
MAANDBLAD TEGEN ALCOHOLISME
Orgaan van het St. Jansgenootschap en het Berchmansgehootschap.
Prijs 1,33 fr. 's jaars, Sint-Truiden, Stenaartherg. — Gediende
postzegels, oude pennen, slecht geld, cigarenpuntjes, zilverpapier, oude
nieuwsbladen, hoeken, rozenkransen, medaliën, trambriefjes enz. enz .
dat wordt allemaal met dank aanveerd in het bureel van de St. Jansbode.
Alles wordt gebruikt ten voordeele van de katholieke missiën, van
weezenhuizen en van andere g oede werken.
•

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.
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NATUUR

Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H. flEUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen 11. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde 11. 2,73. — Dierkunde en Plantkunde fl. 2,75.

Ter drukkerij van het R. K. JONGENS WEESHUIS te Tilburg (Holland) zijn verschenen, en ook verkrijgbaar bij alle soliede
katte. Boekhandelaars in België.
De kleine Taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere School. I . Stukje, 6° druk en
gulden 0,15
2° Stukje, g° druk
0,17 0/2
Stukje, 3 e druk
Dito,
s
0,30
Dito, 4 e Stukje
i l ocnzlcrans. Lectuur voor Bath. jongelieden, tot bevordering van taalkennis, sti j l en
letterkundige studie. Van den x e ° — so^° jaargang zijn nog exemplaren verkrijgbaar k ft. 1,2e
per jaarg. (Elke jaarg. vormt een geheel.) Goedgekeurd voor officieel Middelbaar Onderwijs
in België.
Mgr. Zwt]stox • Meditatiën op het Leven en d e. 3.`ysteriën van 0. H. Jesus Christus,
toegepast op het Religieuze leven. 4 Deelen, voor eiken dag van het jaar, ?° druk gulden 3,50
Meditatiën voor de maandelijksche geestelijke aízuncricg, ten dienste van Religulden c,6o
gieuzen
Taal en Stijl. Eerste Cursus, ten dienste van de laagste klasse van R. K. Opvoegulden e,3o
dingsgestichten en voor de Lagere scholen. m° druk
»
12 1/2
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding var: Taal en Stijl, z e Cursus, 4° druk
Taal en Still. Tweede Cursus, ten dienste der middelste klasse van R. K. Opvoegulden
0,50
dingsgestichten en der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, 6° druk
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van het geleerde in Taal en Stijl. 2° Curgulden
0,17
1!2
;° druk
sus,
Taal en Stijl. (Spraakkunst en Stijlleer.) Theoretisch gedeelte . Derde Cursus, ten dienste der hoogste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten, colleges, gymnasiums,
normaalscholen en voor andere inrichtingen van onderwijs. 4° vermeerderde druk gulden
Taal en Stijl. 3 Cursus oefeningen. Practisclz gedeelte. Bevattende Taalgulden c,so
en Stijloefeningen. Vervolg op spraakkunst en stijlleer 3° Cursus
Heexen Professoren en Onderwijzers worden opmerkzaam gemaakt, dat deze Taalboeken
met het oog op België voor beide landen zijn vervaardigd, en reeds op vele colleges enz. in
Holland en België ingevoerd en met succes gebruikt worden.

MAGAZIJN VAN IJZERWERK

A. HEYNSSENS
HOOGPOORT

N"

42 (vroeger

GROENSELNARKT

N r 18), GENT

Vuursteden. -- Kachels. — Verwarmingstoestellen.

Belgique et grand-duché de Luxembourg, par

PAUL JOANNLr

Paris, Hachette. t volume in-18 LXXXVI-31 t pages avec 7 carte'
et 15 plans. Relid toile. Prix : fr. 7,50.
(Collection des Guides-7oanne.)
Celle belle collection s'est enrieM d'en volume sur Ia Belgique et le grand-duché
Son guide est divisé en trois parties : la première partic contiert ics renseignemcnts généraux au sujet de la Belgique, son histoirc, sa geographic, see arts,
son organisation politiquc: eetre dernière partic, Bien que trés coc;ise, sufpit largement et donne hien le tableau de la situation actuelle, suivent des renseinuements
pratiqucs classes ;par ordre alphabétique.
Dans la section suivante, it décrit les routes de France en Belgique ct la Belgique oce'deertale (Bruxelles — Anvers — Gand -- Bruges -- Ostende). En ce qui
concerns 1a Belgique, sa description eel trés exacte et les renseignements soot
aber.dants ; its s'étendent it tout ce crue le voyageur a intérét S savoir.
La troisièmc partie comprend le rests de le Belgique et le grand-dud-1C.
Partout profusion de cartes et de plans qui rendent la consultation du guide
L. I..
extrcmement facile et intelligible.
ws-.ar^mr.'r,^e^^—^^r^ -.a .^-r.^=r_ ^^ __,^-• .^.^.:,^,. _„^-^,:^.:. -e^ rs^-^^_^^,^^s^:: :c^s^i^x^

A DOLF WEIG1FE
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie ancienne et moderne ! New and second-handbookseller
4, Wintergartenstr. LEIPZIG L -irltergartenstr. 4'

Grosses Lager antiquarischer und neuer Biicher
aus allen Wisschenschaften
Licferant and Correspondent
namhafler Bibliotheken and Institute

Cehernahme and `enrich
von Pnbi lea lionen ausliind.tniversiliiten

des In- and Anslandes

and gelehrter Gesellschaften.

Vortheilbafteste nezugsgttelle
fiir uffentliche Arstalten ur.d Privatporsonen

Prompte Ausfii!uvng
von Auctions- and sonstigen Auftrtigen

Ankauf panzer Bibliotheken and werthvoller \Verke
zu hiichsten Preisen.
Schnclle and p ole Verhinriungen nach allen Welllheilcn.

Boekhandel KAREL k3P:XAFRT, te Brugge,.
ONDER PER .S

ill 01* THIRi11 11.1
volgens en met den Latijnschen tekst de • Vulgaat
Nederduitsch vertaald en uitgelegd, doer J. TH. BEELEN
Voltrokken en uitgegeven door Professors van H. Schrift : Pater Corluy S. J. — P. Haghehaert, 0. P. — G. Van de Putte. — 0. Dignant en V. Coornaert, Professors
in 't groot seminarie te Brugge.
Het werk zal van 5 tot 6 boekdeelen uitmaken, ieder deel 6 fr. ingeraaid, 7,50 fr•
gebonden, S fr. met plooiharen rug. Na de inschrijving zal de prijs gebracht worden
op, 7 fr. ongebonden. Dien mag inschrijven zonder de reeds bestaande deelen vroeger
door Boelen reeds uitgegeven.
De inschrijvers op het Oude Testament mogen bet Nieuw Testament bekomen
voor IS fr. ongebonden 21,50 fr. gebonden, 23,00 fr. met plooiharen rug in plaats van
21 fr. 24,50 of 26 fr.
Het werk zal verschijnen; reeds zijn 4 cfieelen onder pers. De inschrijving zal
in 't korte gesloten worden.
Goedgekeurd door alle Bisschoppen van België.

CONCOURS

LOUIS
T S CAVENS

Société d'Archéologie de Bruxelles sons la présidence d'honneur de S. A. R. Mgr
le Comte de Flandre. Secretariat general : rue des Palais, 63, Bruxelles (Paul Saintenoy)
I.a société ouvre les concours suivants pour Pannee 1894 :

.py

I. -- Concours pour la carte préhistorique de la Belgique.

On demande d'indiquer sur la carte au ,6°áóo cie la Belgique dressée par le
Déptit de la Guerre, au moyen des signes conventionnels internationaux arrétés par
les Congres d'Archéologie et d'Anthropologie préhistoriques de Stockholm et de
Budapesth (a) et aussi exactement que le permet 1'écllelle de cette carte, l'emplacement de toutes les découvertes faites jusqu'ic .sur noire sol et relatives :
A. — A l'd e de la Pierre. (Gisements d'outils, cavernes-habitations, cavernessepultures, camps, stations a del ouvert, fonds de cabanes, mines et carrières, ateliers,
sentiers d'échange, dolmens, allées couvertes, menhirs, pierces a légende, découvertes
d'objets isolés, etc.....)
B. — A l'áge du bronze. (Objets isolés, cachettes, cavernes sépulcrales, tornbelles, etc.....)
C. -- Au preaníer ááe du fer. (Camps, mines, forges, tombelles, marchets, etc.....)
Un prix de 500 francs est affecté à ce concours.
II. — Concours pour la carte de la Belgique à l'époque romaine.
On demande d'indiquer sur la carte au i -,air de la Belgique dressée par le
Déput de la Guerre, au moyen des signes conventionnels internationaux arrêtés par
les Congrés d'Archéologie et d'Anthropologie préhistoriques de Stockholm et de
Budapesth, et aussi exactement que le permet l'échelle de cette carte, 1'emplacement
de toutes les découvertes faites jusqu'ici sur notre sol et relatives a
L'epogue belgo-romaine. (Routes, ponts, gués, camps, substructions diverses,
mines et carrières, forges, sepultures isolées, chnctieres, tumulus, découvertes d'objets
isolés, etc.....
Un prix de 500 francs est affecté à ce concours.
III. — Concours pour la carte de la Belgique à l'époque franque.
On demande d'indiquer sue in carte au rho óu° de la Belgique dressée par le
DépOt de la Guerre, au moyen des signes conventionnels internationaux arrêtés par
les Congrés d'Archéologic et d'Anthropologie préhistoriques de Stockholm et de
Budapesth, et aassi exactement quo le permet l'échelle de cette carte, l'emplacement
de toutes les découvertes faites jusqu'ici sur notre sol et relatives a
L'epogaie franque. (Tombes isolées, cimetières, fonds-de-cabanes, découvertes
d'objets isolés, etc.....)
Un prix de 500 francs est affecté à ce concours.
Les concours soot ouverts a tons les Belges ou étrangers actuellement domicilies dans le Royaume et a tons les membres indistinctement de la Société
d'Archéologie de Bruxelles.
Président,
MAURIN DE NAHUYS.

Voor nadere inlichtingen wende men zich aan bovengenoemd secretariaat.
(1) La Société signale, a titre de renseignement, la carte préhistorique et protohistorique des environs de Mons, de MM. le baron A. de Loë et E. de Muncic.
Annales de la Société, vol. IV, p. 403.
^__
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LIBRAIRIE BARTH

a Aix-la-Chapelle (Prusse).
Correspondant des universités
Beiges, se recommande pour
la librairie allemande (sciences,
lettres, arts, périodiques).
Les expéditions se font franco
de douane, avec les bénéfices

d'usage.
Catalogues et renseignements
gratuits.

%-a^:ar=a

BOEKHANDEL BARTH
te Aken.
In briefwisseling met de hocgescholen van België, beveelt
zich aan tot levering aller duitsche werken over wetenschappen en kunsten, alsmede ter
inschrijving op tijdschriften. Ine

zendingen geschieden tolvrij,
met het gewoon rabat. Catalogussen staan gratis ten dienste.
C

Boekhandel J.-W. VAN LEEUWEN, Leiden.
De katholieke Organist. Onderricht in de begeleiding van den Gregoriaanschen Zang en in hetkerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeniugen. 40 fl 4,25
Handboekje ten gebruike bij het onderwijs in den Gregoriaanscheu Zang,
fl 1,75
vierde vermeerderde druk
fl 7,50
Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4'
Jozef Maria Pignatelli. Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der
Sociëteit van Jezus, door W. VAN NISUWENHOFF, S. J. Tweede vermeerfl 1,50
derde druk
fl 1,90
1n linnen prachtband
Wat is toch de Talmud 1 en wat is een Talmudiood %Iets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom, door Dr. A. RoaLINO, herzien en verbeterd door MAX DE LA MARQUE. Derde druk met een
fl 0,70
nieuw voorbericht van den vertaler. 128 blz
De geheimen der Vrijmetselarij, ontsluierd door LEo TAXIL. Een deel gr. 8
fl 7,90
van 1056 bladzijden met 60 gelith. platen
fl 9,70
In linnen prachtband
fl 10,20
In halfchagrijn-lederen prachtband

Uitgave van de firma W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle. — Zwotsehe
Herdrukken, onder redactie van Dr. F. B UITENRUST HETTEMA,
N. A. CRAMER, J. Ii. VAN DEN BOSCH.
Onder dezen titel verschijnen de meest bekende en beroemde stukken uit alle
tijdvakken der Nederlandsche letterkunde. De reeds verschenen nommers zijn zonder
uitzondering door verschillende bladen en tijdschriften allergunstigst beoordeeld en
niet alleen aan alle beoefenaars der Nederlandsche taal en letteren — iucluso de
leerlingen van gymnasia en hoogere burgerscholen — maar ook aan alle liefhebbers
van degelijke, echt vaderlandsche litteratuur krachtig aanbevolen.
De prijs vau elk nummer is 35 cents ingenaaid en 60 cents gebonden.
Verschenen zijn : N° 1. OATS' Spaansch Heidinnetje, uitgegeven door F. B.
FIETTEMA. - N° 2. HOOFT'S Granida, uitg. door J. H. v. D. Bosch. — N a" 3-4.
VONDEL'S Lucifer, uitg. door N. A. CRAMER. - N° 5. LANGENDIJK'S Wedernijdsch huwelyksbedrog, door J. TE WINKEL. - No 6. Poëzie van Bilderdijk,
itg. door R. A. KOLLEWIJN.

Letteren, onder redactie van Dr. F. B. HETTEMA, J. H. VAN
Boscu, Dr. H. A. KOLLEWIJN, T. TERWEY ell Prot. J. VERCOUILLIE.

Taal en
DEN

Prijs per jaargang van 4 afleveringen f1. 3,60.

áuslicher Ratgeber
Praktisches Wochenblatt fur alle deutschen Hausfrauen.
Erscheint jede Woche einmal. — Preis pro Quartal nur I Mk.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen and Postanslalten.
Der - Hetusliche Rafgeber ,, enthilt
n jeder Nummer belehrende Artikel aus
dem Gebiete der Hauswirtschaft, Geundheitspflege uud Erziehung. Ausser.
em wird in den Rubriken : - Gemeinatziges, Hausliche Kunst, Fars Haus,
Getranke, Backtcerke, Far die Kache r
u. e. w. eire Fulle beiehrenden offer
vór5ffentlicht.

In der - Arbeitsstube werden Stick,
Strick-, Hakel- und Filetarbeiten vernffentlicht, welche durch reizende Abbildungen erltiutert werden. — Im - Echo ,.
kann jede Abonnentin kostenlos Fragen
veruffentlichen, welche beantwortet werden. Das -Feuilleton,, ist Behr reichhaltig
und spannend. Ausser einem grtisserea,
sehr interessanten Romane, werden noch
In jeder Nummer Reisebeschreibungen,
Humoresken, Erzahlungen nod Gedichte
vereffentlicht.

LITHOGRAPHIE

S. LANKHOUT

a C°

'S GRAVENHAGE
Vervaardigt en levert alle in steendruk voorkomende werken voor wetenschap, kunst, luxe,

reclame, illustratie, handels- en kantoorgebruik.
CHROMOLITHOGRAPHIE. — PHOTOLITHOGRAPHIE. —
LlCHTDRUK enz.
112610=9.}1221.,:.,sa va.yisr,

v..,,

WYNAND FOCKINK, te Amsterdam,
Fabriek

van

Likeuren.

Opgericht in 1679.
van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurtenberg. — Z. M. den Koning
van Saksen. —1. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

HOFLEVERANCIER

ferealra0

ENCRES ET VERNIS D'IbIPR1.1íERIE
PHOTOGRAVURE, PHOTOLITIIOGRAPHIE, IIËLIOGRAVURE

J. MAL VAITX, breveté
43, rue de Launoy, 43, Molenbeek-Bruxelles.
'MU:PIIONE N° MG.

Vereinsbuchhandlung
IN INNSBRUCK.

I

Boekhandeiaarsvereaniging
TE INNSBRUCK.

Kohler, P. Andreas S. J., Katholisches Leben im Mittelalter. Auszug aus Kenelm
Henry Digbys ' Mores Catholici : or, Ages of Faith •. 1° Deel 8°. 772 Blz. Prijs :
fr. 8. Mk. 6.40, Il e Deel. 8° 890 31z. Prijs ; fr. 9.50. Mk. 7.60. II1° Deel 8°.
643 Blz. Prijs : fr. 7. Mk. 5.60.
Die Predigten des hochw. P. Augustin von Montefeltro, 0. S. F. gehalten in St. Carlo
zu Rom, Florenz and Turin. Aus dem Italienischen iibersetzt von P. Philibert
Seebóek, 0. S. F, — I. Lieferung. Preis M. 1,20. fr. 1,60. — Das Werk
erscheint in vier reach folgenden Lieferungen i1 M. 1,20, fr. 1,60 and enthált
40 Predigten.

Bij C. L. VAN

LANGENHUYSEN,

te Amsterdam, vers ehijrzt

)E CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO VIENIUS
en POURBUS,
31 Staalplaten, met Monografieën, door P. GÉNARD, Prof.
W. I;IoLL, AD. SIREr, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozef ALBERDINOK THIjll. — Tweede verrr,eerderde druk.
Groc,t 4° formaat.
Tien afleveringen, elke van z6 bladz. tekst, in 2 kolommen en
met 3 platen. Prijs per aflevert. `l. ',[o ,fr.
,.ZSIer . ., .

BRliIIIKOPF & H2ERTEL Bruxelles. Montague de la Cour, 45.

Abonnement à la lecture musicale.
I. Pon ru mois fr. 2,50. Pour trois muis fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les tbc nnés de la vibe regoivent, cï après leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p ^ovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer sous les quince jours.
II. Pour in muis fr. 5. Pour trois mois fr. P. Pour six mais fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les abt nnés de la vibe repoivent, d'aprês leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
crux de la 1 rovince Id cahiers a la fois qu'ils peuvent changer tons les quinze jours.
III. You r un mois fr. 7- Pour trois mois fr. [3. Pour six mois fr.20. Pour tun an fr. 35.
Les abcnnés ont droit a viagt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pout un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an ír.45
Les aby ,nnés out droit a six cahiers qu'ils peuveut changer tons les jours.
1. L'Abonnement comprend tons les genres de musique, à 1'exception : 1 0 des
partitions d'orchestre, 2 0 des méthodes et etudes pour tons les instruments, 3 0 de,
editions populaires de Breitkopf & Hartel, Peters, LitoliT, etc. — § 2. Les
callers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. — § 3. Les partitions
(Opéras, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano e.
diliéren s instruments (Trios, Quatuors, etc.), comptent comme 2 cahiers ordinairen; . pais it ne pourra être remis a 1'abonné que deur partitions I la fois. —
4. L es nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
après let r publication. — S 5. Les abounds ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, doivent s'engager à nous eu rembourser intégralement
la vaieu r, s'ils nous les rendent maculés ou déchirés, pliés ou mules. Pour
lour en ft ciliter le transport, nuns leur olTrons d'élégants porte-musique au prix
da 1 fr. l 0 à 5 fr. —. — § 6. L'abonnement eat considéré comme continué
tap t qua des cahiers se trouvent entre les mains de l'abonné. Catalogue

.i

%.5 .

De aalkondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opge omf n loopere het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namdiljk in de Dietsche Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van ieie tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
liet licht gegeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

De prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.
Ileeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Eau,
Settle mFdaille d'or cour parfumerie. Amsterdam. L889,
J. C. BOLDOOT
Srr.urnissettr brevetd des emirs de LL. BT-M. 1a reine des Pa.ys-Bas, les
r.lspag•ne. .9 MSTZ%R17.A AT.
reis de Belgique, d'Italie, do Portugal et d'N

T7.>nnts : Amsterdam, Singel, n o gz. — Rotterdam, Reguliershreêstraat,
n o 4 2. — Rotterdam, Passage, n° 6. — Anvers et Bruyeiles.
Eau cie Cologne, Savon n. l'eau do Cologne, Serinh .lfalnan, Duizend-bloemen pew-, Eau de Tlollarle, etc . , etc. !t ails concentres. ---- Roldools Eau de Cologne is de meest geuchte, om
h.r..rtt • xaeht en verfrisschend arm-ad, zij is bekroond met de
eenden medalje te Panijs in. 1879, le 11r: ^ 1b0ttr^ g; ? 1 Rf10, te
^ 188R.
tr
J >77:o'?r(1!7m i9? ?. nR3, to A nt?c'e+'r.•^>? in ', ^ Sv
. .:L^:SLC^:Pa^°l:.'£fiCi^-2'+?i3^_3?.?13^.,?^^:^3.911P3^^á ti3.

•v.i[S'.-'..^. .
^-•.^i•i:^_u...

l'vT}l'A1; ";FThasiCilurt 7 .

'

Ltt§ Mt'50;31 i1F1'7tllti
1-leitbrorliz a. N. (Wlál t$einbel g)

lrr s?L2t;t-43BsfÍ?: ff ffiti• fitifxRllftrávC É? f.: ° rÍ#^i

versendet gratis und franco f .Ig ^ r.de iatL^ n„

A. Katalog far Orehester-Musik. Irihal : 11 Musik file kleines, 6-11' stita-nig=s und

grosses Orchester. Moeite far Streich-Orcha^ter (n::r Streich-In.strume ■ te, event.
it r-\Iusik. — Id. lest umentaiin malrrfa.cher Besetzung. 3) Harmonie ue
?fusi'v. rnit U. ohne Piannfcrte. — 10. Strci• • str ir.ente r`?.it Pianofor te. — id
c -- Bucher fiber
-- i;i. Vor i,
rnrte-Jlusik. Orgel, Il3rro
^eschic.h+.e, Li +r_:
Inhalt : 3[usik-Theorie.
P. Stan ma. , auz
nsnt i'adreeee r';e.
•vcommandons tout _.,
..cité des pri,.
.- ,n-+enrs, à cause de la
, rieua Sinai gu':eua
(La It^ià,l

""1

FLIEGENDE BL,dA.TTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowi
}n allen Po'st: intern and Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sic ers.heinen wochentlich einmal. Preis p. Semester, Mk. 7 ,5 )
(fr. e.5o^ : behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen dit, zonder
aanstoot gelezen worden. 'Lelden vindt men hier eeni,c . , ngepaste toe speling. De verlichting (illustratie) is in den re °1 uitmuntend.
A. C. A. VAN VUUREN Pz. Oudenbosch (Nederland)
IE`v I -tT
Uitmuntende rechtstreeks uit Habana ingevoerd Havana's van zoo r.
de duize - af. — Geurige en van de beste tacaksoortc~• r_ rvaardigde
;di dec r
',:Ln te
`r. 40 tot
duizend. —
si ren
heli
t.
dr..
: d.
-end. .
. r; i . '4o kistjes
6o »
., ,,tos
Idein loch zeer fijn)
> o ,e t
a
invaar (loch uitmun• •uches fines
:ston
Dia
70
door. Aroma

-

^

,. •'•.i ,, car.
80 r
i Imperial
too A
Mies met inl:cgrip van rechten. — pretco thuis bij bestelling van minders
eiren van af too fr. trance
beneden den prils van too fr.
op aaner.iag
' honderd. Voiledige Belgische pril sen
--ir (: e er oud en geurig)

ADOLF VOGL
Inoiait Fir AirttÏitFt ti btiUUn,
Innsbruck, Tirol.
Altlire, Kanzeln, Verkulum, Chor-, Beicht- and Betstuhle im gothischen,
romanischen and byzantinischen Style. — Heiligen-Statuen aus Holz in feiner
Oelfassung and Vergoldung in jeder Grasse. Relief-Bildei wie z. B. 14 KreuzwegBilder. — Christus corpus mit and ohne Kreuz in feiuer Oelfassung fur Kirche
and Haus, sowie fiir Missions- and Feldkreuze. — Weihnachts-Krippen-Darstellungen, Blumen aus Holz echt versilbert and vergoldet, fiir Kircbenalti re. —
Oelgema.lde auf Leinwand in jeder Grasse, wie z. B. Altar-, Bruderschafts-,
Fahnen-Bilder etc. etc. Kreuzweg-Stationen am Leinwand in Oel gemaft mit and
ohne Rahman. — Heilige GrAber.

Uitgave Gebr. BELINFANTE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJMANS
HERTZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band
met stempel, naar eene teekening van Jos. Israëls, en met portre
door Sluyter. -- Prijs fl. 7,50; fr. 15,75.
Vereenigde Dichtwerken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb
DOOLAEGIIE, gehoren te Diksmuiden, Westvlaanderen, Belgi
(1826-1876). -- 3 deelen, fl. 5. fr. 40,50.
Madelieven en avondlamp . . . . . ing. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,
Afzonderlijk : Najaarsvruchten en Winterbloemen .
» f. 2,10 geb. 2,50 fr. 5,25
. .
Nieuwste gedichten . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— fr. 4,20

Het huis Cuperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vaar den
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.
r.sIGV7 -

THEE
HANDEL

^
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Abcnnements-Einladung auf die KNEIPP- BLUTTER.

i

Zeil schrift fair arzneilose Ileilmelhode and naturgezn isse Lebensweise.

Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in Warishofen.
4. Jahrg 1894. Jahrlich erscheinen 26 Nummern — wovon jede 24 Seiten stark
— zum Preise von M 2,50 ; bei direkter Zusendung im Ausland M 3,80.
Die Kneippblatter n das vornehmste and verbreitetste Organ der Kneipp-Bewegung, enthalten neben Originalbeitrkgen vom Hochw. Herrn Prklat Kneipp, zahlreiche Artikel von Kneipp-Aerzten u. Kneipp-Freunden` ferner Kranken-Geschichten
and Heilungen, Vereins- and Warishofener Nachrichten, Aerztlichen Ratgeber etc.
Anerkanntvorziiglichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungeu uud Postanstalten. Probenummern kos
tenfrei durch .lie
Verlagshandlung L. Auer in Donauwörth.

U

_ .^.4 ^

^

V

^

t 13 ❑
_^
_ ^
_ c

.•

'

^

V

L
1

.

^

..

a,

.; _

"A ^
_
_

fi
L

J

r.e

p

Can tie ^ezzs v an Std ' e fazl

en

U

^^cZ2^ ^reutza2acz
^Ç/cei

INHOUD.
Eduwacrd De Denc
Vaderlandsclir_ opvoeding
Scheiding van Kerk en Staat (vervolg)
Driemaandeiijksch overzicht
Taalpolitie
Vlaamschspreken in de Kamer
Renhen en Vragen
Elk lijn pop
Bockennieuws en Kronijk.

I. SCLIARPG..
G. H. Tt.AMrx,
Dr A Dut oN r.
T. Cr..
H. M.
P. TEL. DES.
HILDA RAM.

Philologische Bijdragen :

De Weslvla:unschc /

I. DAstioxvu t.tt.

Fib eachfe I-Iecren,
]erlang zal door het Davidsfonds een feest worden gevierd, zooals lief sedect
haar twintigjarig bestaan nog niet één heeft gehad, liet zal dc verheerlijking gelden
der nagedachtenis van eenen bij uitstek waardigen, .dom gewaardeerden geleerde. die
aan de Wetenschap, aan de Vaderhindsche 'faal, aan het Vlnamsehe Volk, dr
onschatbaarste diensten heeft bewezen, en wiens naam, ongeveer twintig jaren na
zijn verscheiden, hiel alleen hij onze over het Vlaamsche land verspreide vereenigtng,
maar ook in Noord - Vederland niet den meesten eerbied wordt uitgesproken.
Aan nieinand onder I zal het onbekend zijn, we Ike uitstekende diensten oj,e
zeer eerie. heer kanunnik f.-B DAVID aan het ,nderwijs, aan dc 'Taalkunde e^
de Geschiedenis des l nds beeft bewezen. Aan de I Ioogeschool van Leuven vormde
hij uitmuntende leerlingen, die zich onderscheiden in de door hens bij voorkeur
beoefende vakken, en die, ieder in zijne omgeving, siert dezelfde toewij,ling als hij,
ijveren voor de belangen van den Godsdienst en dc Taal.
Zijne !'ader/andsche Illstorze, door onze Vet eeniging voor de tweede maal in
het licht gegeven, en duin met bijval onthaald. bleef tot lieden het uitgebreidste
en meest vertsouwbare werk van dien aard, in het Vlaamsch bestaande, terwijl
zijne schiften over Taal en Letteren, in verschillige tijdschriften verspreid of afzonderlijk gedrukt, nog steeds eene echte lichthaal: zijn voor al degenen, die er prijs
op stellen eene degelijke, beschaafde taal te schrijven.
De stad lice, waar de celeerste Priester geboren is, stelt zich voor, cerlang her
beeld des geliefden mans in het brons te vereeuwigen. Gem Vlaming of hij ce
dit blijk van erken telijk held van harte toejuichen; geene aliIceling van het David.
Fonds, of zij zal 't eene eer en eene plicht achten, in de mate van haar vel-moge
tot liet bekostigen van het beeld bij te dragen.
Derhalve duct liet 11oofdbestuur, bij dezen, eenes dringen den oproep tot al
Afdeelingsbesturen van het Davids-honds, oni ouder hunne I - eden cent' inteekenit
te openen tot liet aanvullen der nog ontbrekende soar. En (plat eenieder dzart,
zon kunnen bijdragen, is liet maciinunt der inteekenieg op t frank, het minimm
op fr. 0,25 gesteld. Wij hebben een te goeden dunk van de Leden onzer V'erceni
ging om niet o v ertuigd te zijn tut deze oproep den ge,vensehteu bijval zul erlan en.
De Aideelingsbesuuen it orden verzocht het badrag der inschrijvingen te it,uen
overmaken aan den heer I'. \Villems,algemeeneu Voorzitter, uiterlijk op 15 December 1805.
NAMENS iii- i T-tooP irnr:'rUUR :

De i')nde, voorzitte s,
L. Mathot,
Fr. Schollaert.

De at eur<vvre 1 o' stelt r,
P. Willems.
D.' [!l^, 17neenr' ,4et'reólr/$,

Fr. de Potter.

LETTERKUNDIGE WEDSTRIJD.
Het Hoofdbestuur van liet 1 -ids-l . o uds noodigt cie Vltanisehe schrijvers tu
tot mededinging in tenen wedstri j d voor eene oor-sprnnkeli ke vrouelle.
Het werf: zal 1=0 tot Zoo bladzijden — niet rr
ie r, — behelzen, de bladzijder
gerekend volgens dengewonen druk der uitgaven van liet Daav;ls-I-bnds. Het
moet geschreven zijn in de algemeen aangenomene spelling, cn goed leesbaar.
Bij genoegzaam erkende verdiensten zullen twee prijzen toegekend worden
Um van 40o fr. voor het beste, en één van 300 Ir. voor het nabest gekeurde werk
De bekroonde stukken zijn liet eigendons van het Dasv'ds-fonds gedtuentle drie
jaren, te beginnen van liet iijdstip der uitgave.
Voor liet gemak van den drukker word t tien mededingers aanbevolen, enkel
op éénen kant te schrijven van liet leipier.
1)e handschriften inoefen wc ,eden ingezonden vOnr t October 'So:, .ian den heer
FR. nr: I ' 0r'i'ER, Godsirae'aendree/; te Geert, AT ' zp.
De schrijvers niogen zich hoegenaamd niet laten kennen; np bun werk zal
eene zinspreuk of een teeken geplant st zijn, Ic herhalen op den omslag van een
gesloten briefje, dat nl binnen den naam des Opstellers en zijn adres zal behelzen.
De medegaande brie tjes der bekroonden altéén zullen, in zuting des Iloofdbestuurs, geopend, en de andere onmiddellijk daarna verbrand worden.
De ahrnrecne Secretaris,
F r. de Potter.

/)c al;ernce,ze l'oorzi/terP. Willems.

tf Vetrottl
aant;rijrijt ^)

Tiartr.nottap
(6 franfi ' s jaars).

Or ni
rrufifirrij

Tiende jaargang, í8g5.

f3iffrr

Februari, N r 2.

De Geïllustreerde Werken van William Shakespeare, vertaald
door DR. 1..-A.-J. BuI:GERSDIJK, met tal van lllustratiën
en Etsen door Gordon Browne. 6o afleveringen aan 1 fr.
per stuk of 6 dellen gebonden in halflederen prachtbanden
fr. 13,25 per deel.
Den Shakespet te-Cyclus, vertaald door Dr. Burgersdijk, kenden en roemden wij
sinds lang, maar— de ronde som, die men er voor moest neerleggen, was boven veler
bereik. En toch — een ieder, wiens smaak voldoende gelouterd is, om het edelste en
hoogste. liet diepzinnigste en veil-evcr:ste te kunnen gevoelen en waardeeren, beseft, dat
men alleén in Shakespeare's werken dat alles vereenigd vindt. Shakespeare's werk is de
bijbel der menschheid. Ileeft ooit Benig sterveling grooter levenswijsheid, schitterender
humor, treffender dramatische spanning in zijne scheppingen weten te leggen, dan de
geniale dichter ram Hamlet en Shylock? Is er in den loop der tijden één dichter opgestaan, die de menschelijl:e hartstochten zoo aangrijpend heeft weten te schilderen als de
eenige Shakespeare, die met zijne overweldigende kunst de wereld veroverd heeft,'
Shakespeare, de schepper van Othello en Richard den derde?
Dit alles was door onzen Dr. Burgersdijk niet de hem geschonken groote gaven en
de na jarenlange studien verfijnde kennis van ons taaleigen en het Engelsch, in kernachtig, zoetvloeier d Nrderlandsch overgebracht. á De adem van het oorspronkelijke
moet door de vertaling gaan s, heeft Dr. Schaepman zoo juist gezegd, en bij Burgersdijk's
vertolking is nit iududaad liet geval. Vcarttcffelil ker overzetting han men zich niet
denken, en het ideaal cc: er vertaling ware her edit, indien de onberispelijke tekst door
schoonc illustratiën begeleid konde worden. Ook deze heerlijke illusie zal nu verwezenlijkt worden.
De alom Leiserde, door kunstvrienden hoog geroemde illustratiën van Gordon
Browne in de Het.ry Irving-Shakespeare-uitgag e opgenomen, zijn in ons bezit gekomen,
zoodat het ons mogelijk is, het Nederlandsch publiek een werk aan te bieden, dat uit
een aesthetisch oogpunt moeilijk zijne wedeegade zal vinden.
Beschouw en bewonder die illustratiën en stem toe, dat deze Engelsche Rochussen
ook slechts in den populairen grooten Nederlandschen kunstenaar, olie ons kortelings door
den dood ontrukt is, zijn evenknie vindt. Welk eens fantasie, en hoe verrijzen de beelden
van I-Iamlet en Romeo, van Opheha en Julia plotseling voor ons oog, en zien wij het
drama als het ware voor ons spelen.
Behalve deze rlhrstratien in den tekst wondt het werk verrijkt met de ± ejo etsen
der Engclsclie uitgave, welke te G/as aw worden gedrukt. Zulk een werk le bezitten,
het beste en edelste, het nicest doorwrochte en menschelijke, dat ooit ieschreven is, met
de teekenstiá van een der begaafdste kunstenaars verrijkt, steeds om zich heen te
hebben, is een ontzaglijk voorrecht.
Doch hen, die zich deze gelegenheid om zulk ren prachtwerk het hunne te linemen,
niet laten ontnemen wacht nog ee ri e nieuwe verrassing. 11e Kunshctnniek met hare fraaie
platen, kostbar etseer en onderhoudende verhalen en schetsen wordt iederei, inteekenaar
op de Shakespeare-uitgave als premie vereerd. Een gehecle Jaargang van de Kunstkronick komt daardoor in zijn bezit.
Dit alles, een werk `an blijvende groote waarde, een Tijdschrift vol keurige platen
en aangenamen tekst ,, is voor één frank per aflevering te bereiken. liet gehecle werk,
waartoe ieder interkencar zich verbrodt. zal in bo afleveringen compleet zijn. Wie twijfelt
aan het schitterend welstagen van zulk eone onderneming, waarbij loet hoogste en
schoocste, dat ooit de letterkunde opleverde, in den meest artistieker vorm wordtt
aangeboden ?

HULPKAS VOOR WERKLOOZEN.
De burgemeesters van Brussel en voorsteden te weten Elsene,
S. Gillis, Anderlecht, Molenbeek. Laken. Schaarbeek, S. Joost-tenNoode, Etterbeek en Kockelberg, schrijven eenen prijskamp uit in
antwoord op de vraag of het mogelijk is eene hulpkas in te richten en
in werking te brengen voor werkloozen dezer gemeenten.
Deze heeren burgemeesters hebben een programma opgesteld,
welk zij overhandigen aan al dezen die het vragen.
Exemplaren van dit program berusten in het secretariaat van
Brussel ter beschikking der personen die wenschen aan den prijskamp
deel te nemen
Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden bij den heer A.
Malené, burecloversie, (openbaar onderwijs en schoune kunsten),
secretaris der vergadering.
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den laatsten tijd hebben wij het van de jongeren
op alle tonen gehoord : « Onze letterkundigen
moeten eerst hunne taal leeren en dan aan
't schrijven gaan. » (W. DE VREESE.) « Onze taal wordt
in Zuid-Nederland erbarmelijk slecht geschreven. »
(H. MEERT.)
Eens die stelregels afgekondigd, heb ik altijd gedacht,
dat de ievervolle kampers voor taalwetenschap eindelijk
de zaken nader gingen bepalen, de punten op de i's
stellen : eindelijk eens zeggen welke letterkundigen er
hier zooal hunne taal dienen te leeren en waar, in ZuidNederland, onze taal dan toch zoo erbarmelijk slecht
geschreven wordt.
De heer W, de Vreese, medewerker aan het groot
Nederlandsch Woordenboek, heeft het, op dit gebied,
bij zijne polemiek met den heer Prayon-van Zuylen
gelaten. De heer H. Meert, schrijver van « Het voornaamwoord Du », is in Vlaamsche nieuwsblaadjes, die
misschien geene de minste aanspraak op taalkundige
titels of letterkundige waarde maken, op zoek gegaan
en heeft daar, onder anderen, het woordje warbol
gevonden, waaromtrent hij zeer geleerde aanmerkingen
heeft in 't midden gebracht.
Deze verwekten echter tegenspraak bij zijn jeugdigen
geestverwant M. De Vreese; dan kwam er tegenantwoord
van M. Meert en alles laat voorzien dat die warbot
een echte warboel worden zal.
N
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Ik heb mij afgevraagd of het sop de kool wel waard
is De heer Meert zal wel te doen hebben, als hij al onze
nieuwsblaadjes gaat voor 't gerecht dagen. Het zal
gebeuren dat zijn politiebureau — want hij houdt sterk,
zoo 't schijnt, aan de uitdrukking taalpolitie — zal
volgetast zijn. Zou de heer Meert wel denken dat
Vlaarnsch-België het monopolium der taalverknutseling
bezit? Zou dat bedrijf in Nederland en elders niet gekend
zijn?
Doch daar ligt, meen ik, de knoop niet.
't Is bij jongeren, die op de hoogeschool taalwetenschap studeerden, zooals zij het alom uitbazuinen, mode
geworden een beetje te smalen op iedereen, die hier vóór
hen Nederlandsch schreef, zonder het bij hoogleeraars
geleerd te hebben. Zij schijnen te vergeten dat het nog
zoo lang niet is, dat onze hoogescholen ernstig ingericht
zijn voor het onderricht in de Nederlandsche taal en dat
de professors, die daar doceeren, ook wel een weinig
hunne kennis te danken hebben aan privaatstudie, die
vele onzer schrijvers -- en de minste niet --- heeft
gevormd.
Die wetenschappelijk opgeleide jongelingschap gaat
denken dat al de ouderen hun brood in ledigheid geëten
hebben en dat het eigenlijk maar groote kinderen zijn
in zake van taal- en letterkunde.
-- « Wij hebben allen veel te leeren n heeft een hunner gezegd Niets is zoo waar, doch jongeren mogen niet
vergeten, dat het hun wel eenigszins aan tijd ontbroken
heeft om veel te lezen en te studeeren, wat ouderen reeds
onder de handen kwam, en dat het dus nog al gewaagd
is, als men nog al zijne schoolbroeken niet versleten heeft,
seffens iedereen en bloc de les te spellen.
Die jonge heergin maken misschien onderscheid, zou
men meenen. Dat kan zijn ; maar zij hebben begonnen
met in 't algemeen te spreken en hebben de nadere bepaling
hunner... ik zal maar zeggen beschuldigingen, te lang
uitgesteld. Op die wijze hebben zij ook op al de Vlaamsche schrijvers de zware verdenking laten wegen dat deze
hunne taal niet kennen.
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Velen dezer hebben niet geprotesteerd en wachten
waarschijnlijk met het jongere geslacht van de nieuwe
spraakkunstenaars de modellen af, naar welke zij zich
moeten schikken om hunne taal te leerera schrijven.
Doch de modellen komen maar heel traag. Men
vergenoegt zich meest met voortdurend op Holland te
wijzen en alles af te breken wat hier op het Vlaamsche
taal- en letterveld groeide. In onze tijdschriften zijn er,
die er een Hollandschen vriend op nahouden ._ welke,'
natuurlijk, niet genoemd wordt -- en welke hun oordeel
over one Vlaamsche taalkennis moet staven. Telkens
komt die Deus ex machina aan 't einde deftig aangestapt
en maakt, op zijn Hollandsch, koud en flegmatiek weg,
potloodstrepen onder de Vlaamsche taalfeilen. Elders
bepaalt hij zich bij verontwaardigd te zijn.
Niet alleen in tijdschriften maar ook van sommige
leeraarstoelen klinkt gestadig die veroordeeling der Vlaamsche taalwetenschap en letterkunde, -- de hunne, natuurlijk, uitgezonderd. Leeraars van welke men nog altijd naar
bewijzen wacht, die ons moeten bevestigen, dat zij zelven
iets zijn in de letterwereld, kleineeren, waar het maar
mogelijk is, de Zuid-Nederlandsche boeken, verbannen de
werken door Vlamingen gemaakt en vermijden zorgvuldig
een Vlaamsch boekwerk voor prijsboek aan te duiden.
Ik zal mij niet ophouden bij hetgeen er zooal, onder
vrienden, daarover verteld wordt ; voor , vandaag is mijne
taak een monstertje te laten zien van die Sehnsucht,
welke sommige jonge leeraars voor Holland en zijne
schrijvers heeft aangegrepen.
Doch het zij vooraf gezegd : ik heb niets tegen onze
« Noorderbroeders ». Zoo hoog als iemand, schat ik hunne
letteren en hunne taalwetenschap. Maar die waardeering
wordt bij mij geene platheid, geene afgoderij.
Bedoeld monstertje draagt voor titel Nederlandsch
Leesboek (I); het is bestemd voor het middelbaar

(i)

Gent, Ad. Haste,

uitgever.
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onderwijs in het Walenland en heeft voor schrijver en
verzamelaar den heer A. Burvenich, leeraar bij het
athenaeum te Ath, oud-leerling der normaalschool voor
humaniteiten, aan de hoogeschool te Luik verbonden.
Het heeft den schrijver dus niet aan wetenschappelijke
taalopleiding ontbroken, mogen wij denken. Hij heeft
immers uit dezelfde bronnen geput als mannen van
gehalte, gelijk de heeren Vercoullie, Gittée en anderen.
Ik zeg schrijver en verzamelaar. Wat de heer B. niet
uit Hollandsche leesboeken, vooral die van M. Leopold,
heeft overgenomen, dichtte hij er zelf bij, onder
voorwendsel dat de studie van 't Nederlandsch den
Walen gemakkelijk moet worden gemaakt door eenvoudige stukken.
Alsof er iets eenvoudiger kon gevonden worden
dan b. v. het proza der gezusters Loveling, om
Waalsche beginnelingen te onderrichten.
Maar neen ! dat ware te Vlaamsch misschien en
wellicht niet wetenschappelijk genoeg.
Laat ons eens zien wat de heer B. in de plaats
heeft gesteld.
De eerste uitgaaf van 't « Nederlandsch » Leesboek
van den heer B. verscheen in 1889. In de tweede, die
dagteekent van 1892, zegt de schrijver dat zijn boek
goedgekeurd werd door den verbeteringsraad van het
middelbaar onderwijs. Toen ik die tweede editie onder
handen kreeg, dacht ik dat de eerre of andere kamper
voor taalzuivering de aandacht van den heer B. op
zijn letterwerk (!) zou hebben geroepen. Mis ! Daar was
nochtans voor den heer Meert iets ,te doen met het
werk van zijnen en mijnen collega. Eindelijk — want
het ging over zijn hout — na nog een paar jaren
gewacht te hebben, om toch maar de kans aan onze
wetenschappelijk opgeleide taalbeoefenaars over te laten,
besloot ik de taak maar op mij te nemen, al ware
't enkel om te toonen dat, in . zake van taalpolitie,
zoowel als elders, een detective onderscheid moet weten
te maken en niet iedereen voor het « Police Court »
sleuren, dien hij op zijnen weg ontmoet.
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Ik had gehoopt dat die tweede uitgaaf eene totale
wijziging zou hebben ondergaan, zooals op het titelblad
vermeld werd. Tot mijne groote verbazing was geen
enkele van de bokjes, welke de heer B. geschoten had,
in deze gewijTigde uitgaaf weggehaald.
De heer B. geeft in 't eerste deel de beschrijving
van buis, hof, hoeve, jaargetijden en wat al meer.
Sommige dier beschrijvingen zijn waarlijk om iemand
te doen omvervallen van verbaasdheid. Wat hij de
natuur al doet verrichten; is phenomenaal! Hij verwart
storm met onweder, doet de « lieve zon alles herstellen
wat het onweder heeft omgeworpen en verplet », laat
de « boomen prijken in een bosch van loover en twijgen »,
doet den koekoek aankomen in Juni, vindt dat de
schapen « sneeuwwitte wol » hebben, dat de « lastdieren
in Augustus ruimschoots (lees : nauwelijks) tijd hebben
om uit te rusten, spreekt van eenen « pereboom, welks
blank voorkomen zich op den geelwitten pruimelaar of
de roosgetinte appelbloesems zoo keurig afteekent »,
vertelt van den Mei, die « zooveel bloemen niet geeft
als men er haar eigenlijk toekent », laat de « lucht
openscheuren » om « vurige pijlen en schichten door
hare reten te laten schieten », merkt op dat de roggeen tarwearen zich eerst in , Augustus vullen en dat in
die maand « de warmte niet zoo onverdraaglijk is »
als vroeger, terwijl alwie goed opmerkt of wat natuurkunde
gestudeerd heeft, weet dat de hitte in Oogstmaand
grooter is dan wanneer de zon aan den hemel haar hoogste
punt bereikt, omdat de aardbodem verwarmd is en de
hitte terugstraalt.
De heer B. spreekt ook van « schooven die garven
heeten, als er acht of negen bij elkander geplaatst zijn »,
van « zwaluwen die tjilpen » van « boomen die alle
jaren vol beladen » zijn en van de zuidelijke gewesten,
zooals « Griekenland en Italic (onze meesters in beschaving
en kunsten) die zooveel over de eerste maanden van
't jaar niet te klagen hadden als wij. »
Ik heb mij afgevraagd wat die parenthesis daar
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kwam verrichten in eene beschrijving van het voorjaar.
Doch de stukken van den heer B krielen van zulke
nevenbegrippen, die eenen geest schijnen aan te duiden,
waar nog niet alles goed op zijne plaats is gesteld.
Vele zijner stukken staan niet hooger in waarde dan
een opstel van _een middelmatigen leerling der hoogere
klassen onzer athenea en colleges.
Zijne taal laat geweldig veel te wenschen over
« De kleinste winkeltjes zijn voorzien met nieuwen
voorraad en goederen », zegt hij in « Kermisdag »
en kondigt aan dat men « concert met vuurwerk » geeft.
« Er bestaan, voor ons ongeluk, talrijke ziekten. »
(Ziek en Gezond )
En in hetzelfde stuk geeft hij den voorbeeldigen raad r
« Loop niet te vlug naar den geneesheer. »
Cela dépend des cas, zou de Franschman antwoorden ; maar de heer B. vergeet dat.
In 't stuk « Arm en Riik » roert hij de sociale
kwestie aan
« De rijke heeft den armen noodig. De arme
kan zonder den rijken niet leven ». (r e uitgaaf.)
-- « De rijke heeft den armen noodig. De armen
kan zonder den rijken niet leven ». (2e uitgaaf.)
Koop Vercoullie's nieuwe Spraakkunst, mijnheer B.
en lees eens § 129.
Ik dacht voort te gaan met enkele zinsneden, doch
ik heb liever eene heele brok uit dat stuk te geven.
Het zal den lezer laten oordeelen over taal, stijl en
gedachten van den schrijver-bloemlezer. Ik cursiveer de
oorspronkelijke uitdrukkingen.
« Van Damme was vroeger een geringe winkelier Nooit
keek hij van zijn werk op, was eerlijk en gedroeg zich wel.
Hij staat nu aan het hoofd eeizer aanzzenl9ke fortuin en hij
heeft ze wel verdiend. Maar zijn zoon gedraagt zich slecht
en zal den ouden vader misschien veel verdriet berokkenen.
Ik benijd hem niet; want het is stellig ongelukkig als de
kinderen niet vooruit willen. Ik beklaag hem ook niet, want
het schijnt dat Van Damroe de opvoeding van zijnen zoon
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zoowel niet bezorgd heeft als zijne zaken. — Mijn trotsche
gebuur is rijk en ziekelijk; hij benijdt u die arm en gezond,
zijt, en gij hebt u weleens in zijne plaats gewenscht. Ware
het mogelijk uwe toestanden te verwisselen, geen van u
beiden zou zich in zyn nzeuw lot schikken ! Maar klagen, ja!
ja ! klagen en benijden, dat kunnen wij ! —
Gene kasteelheer is fier over het zwaar hek dat zijnen
eigendom omsluit. Het is waarlijk een prachtig stuk en fijn,
bewerkt. Dit hek doet mij aan den arbeid en kunst van den'
smid en slotmaker denken en... aan mijnheers geld. — De
hof is een echt paradijs : wat heerlijke bloemperken, hoe
kunstig die kronkelwegen, en hoe keurig gene massieven 1 Wel,,
rijke heer, uw hofbouwkundige was een knap man, en gij ...
moet van kluiten weten ! Het is een prachtig buitenverblijf;
de bloemen zijn kleurig en welriekend, de fruitboomen
regelmatig opgeleid en gesnoeid. Uw hovenier heeft veel
zorg; hij is geen dommerik en ook geen luiaard, en gij...
moet schatten bezitten. —
Uw kasteel is een paleis. [k heb nergens sierlijker
meubels gezien. De schrijnwerker en beeldhouwer die dar
aan werkten, weten beitel en hamer met kunst te hanteeren.
Dat waren geene knoeiers. En geen gewone potklakker was
het die met den borstel over uwe muren en zoldering streek!
Neen, dat verfde een schilder van eerste klas, en gy. my'nheer,
gij minheer ..... zijt een rijke mylzheer. — En hier staat de
boekenkast. Schoone werken, door een bedreven boekbinder
losgesneden en op gouden snede gezet. Zie eens even, de werken
van Victor Hugo, compleet ' — Victor Hugo was een groot
man en Conscience ook, en Vondel ook, en het schijnt
dat Goethe en Shakespeare ook geen geringe schrijvers en
dichters waren. Groot of klein, nu wonen zy binnen in een
goed huis, en pryken in glansryke livrei Rel viel hun wel dat
terug
mbnheer verleden j aar al op eens zoo TO van de beurs
kwam, en geenen koffie meer wilde verkoopen. Hij leeft thans

in deftig gezelschap en leest nog dagelijks de « misdaden,
rampen en ongelukken » uit zijne courant met ernstige
belangstelling.
Rijken, denkt toch eens na dat gij uw aanzien, uwe
eer, uwe relaties aan vijffrankstukken te danken hebt. Het
is u onmogelijk eenen getrouwen vriend uit den troep
schijnvrienden en parasieten te erkennen.
En gii, werkers, ambachtslieden, handelaars, schrijvers.
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kunstenaars en geleerden, al hebt gij het somtijds schaars,
bukt met zoo aanstonds het hoofd! Gij kleineert u, want
gij loopt het geld na alsof dat alleén geluk bijbracht. ZoQ
doende werkt gij onbezonnen mede om fortuin boven deugd,
arbeid, vlijt, smaak en verstand in aanzien te brengen. »
Wat denkt de lezer daarover? Heeft hij ooit zulke
rommelzoo gezien ? Zeker niet, niet meer dan « hekkens die omsluiten » en « opvoedingen die men bezorgt,
gelijk zijne zaken ».
Aan Fransche termen ontbreekt het hier niet. In
dat opzicht heeft het stuk, gelijk vele andere van den
schrijver, een echt Noord-Nederlandsch tintje. Doch, 't is
waar, ik meen dat er iemand van de wetenschappelijk
,opgeleide taalbeoefenaars is, die ex cathedra gezeid
heeft, dat wij, Vlamingen, het recht niet hebben een
woord te scheppen, als de Noord-Nederlanders reeds
het vreemde woord hebben aangenomen.
Maar, zeg eens, hoe vindt ge mijnheer B die Hugo,
Conscience, Goethe en Shakespeare voor lakeien uitgeeft,
die nu binnen in een goed huis wonen? Wie heeft er
dan gezeid dat zij dood waren ? Merkt op dat hij
hier van de mannen, de schrijvers spreekt en met de
namen geenszins de werken bedoelt. Zou men ook niet
meenen dat zij vroeger op 't dak van een vervallen hok
gewoond hebben ?
't Spijt mij, maar ik zou meer stukken onder de
p ogen van den lezer willen brengen om te toonen welke
aanwinst de heer B. voor onze letteren is.
Toch nog dat ééne stukje dat ons laat zien hoe de
schrijver kan schilderen, juist gelijk de jonge dichterschool
dat doet :
« Als de landbouwer zijne aardappelen uit den grond
delft, rekent men op geene heete dagen meer. Dan is ook
de he?fst aanstaande. Een heerlijk jaargetijde ook voor den
dichter en kunstenaar. Het eentoonige groen der boomen
begint te verschieten. De populaer gaat naar het bleek gele
over; de beuk wordt grauw-bruin. Andere boomnee zien goud-
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geel; eenige bladeren schi9 nen alsof zy mei roestvlekken bespot
waren. De opgaande zon zendt nit hare stralen door zilverachtige dampen en schemeringen. Diezelfde tint overdekt ook

-des morgens de weiden en grasperken. — Wat beteekent
dat geplp ginds hoog in de lucht ? Het zijn zwaluwen die
heen en weêr vliegen, zich vergaderen en hare gezellen
samen roepen. Zij begeven zich immers op reis; ja zij
verlaten onze streken en dat moet tot voorspelling dienen
nat het met de schoonste dagen gedaan is Reeds plukt
men het overgebleven fruit van de boomen. Een woeste wind
heft aan en strooit droge bladeren en dorre twijgjes langs
den weg. Nu begint het ergste : dag op dag wind en
regen, modder en waterplassen op de baan. Men moet den
Herfst veel vergeven om zijne kleuren en vruchten. Maar
de laatste dagen zij n droef, droef ° Ja, men gevoelt zich
waarachtig opgeruimd als het voor de eersfe maal flink
vriest, of de witte sneeuwvlokjes nedervallen. , . »
Ik dacht met velen dat het reeds herfst was als
men aardappelen uitdelft. Een wind die aanheft is toch
wel een zeldzaam ding. Dat overgebleven fruit kon ik
mij moeilijk uitleggen. Nu gis ik dat het dat deel is,
hetwelk vogels, wespen en verder gedierte voor de menschen op de boomen laten Een schrijver kan toch niet
alles zeggen !
Hoe vindt ge die waterverfschildering? Die bilomen
die goudgeel Tien?
En dat boek is geschreven voor vreemdelingen die
onze taal willen aanleeren. Hoe eenvoudig toch voor
beginnelingen ! En welke gesloten redeneering !
Ten slotte nog wat pareltjes, hier en daar opgevischt :
« De kleinste aanstoot brengt u kneuzingen toe.
Een raaf viel eens, met een stuk kaas in haren
bek op eenen boom neder. — Met den eersten aan« stoot zijner hoornen. -- Isegrim nam eerst het woord
A op. — De koning besloot Reinaert te laten dagvaar5' digen . --- Nu hieven de klachten weer aan. — Hij
zelf is in den klem gesprongen. — Zij liepen over«
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tc hoop van verrassing en ijlden hofwaarts. — Er
« groeien Too heerlijke ',bloemen in den hof. -- Een
« rijke die zonder Tijne fortuin... — Philip de Valois« begon dien genomen toestand goed te keuren. --- Rei« naert begon in 't diepste van zijn hol, hoe hij...
Ik heb mij te vergeefs afgevraagd wat de diepte
van Reinaerts hol te maken had met hetgeen hij erin
verzon Iets in den zin van het vermaarde vraagstuk der
hoogte van den scheepsmast om 't getal passagiers -aan
boord te kennen?
-- « Het diamant is een prachtmetaal .. »
Destijds was 't een steen. De wetenschap van den
heer B. heeft dat veranderd, gelijk bij Molière, de plaats
van het hart.
— « De laatste bladfes hebben nu hun omhulsel
« afgeschud, hebben zich ontwikkeld en bedekken bosch
« en haag met een diep groen tooisel. »
Hoe duidelijk is dat alles! Blaadjes voor knopjes.
Van diep groen heb ik nooit gehoord, wel van donker
groen Wil de heer B. dat bedoelen ? Maar 't jonge
groen is eerder helder, meen ik.
Wij kennen nu het talent van den schrijver van
het « Nederlandsch » Leesboek als schilder, realist en
natuurvorscher. Als brievenschrijver moeten wij hem
nog leeren waardeenen.
Zoo begint hij eenera nieuwjaarsbrief
« Beminde Ouders,
cc Ik kom u een gelukkig nieuwjaar_ nienschen, 't is« te zeggen gezondheid en de vervulling uwer ivenschen.
« Nooit vergeet ik de zorgen die mijne kindschheid
« hebben omringd... »
— Is 't niet prachtig?
« Beste Heer,
« Hoe zal ik u bedanken voor den beminnelijken
« brief dien gij mij voor mijnen feestdag zoudt?.. »,
— Keurig gezeid, niet waar?
« Geachte Heer,
« Gij waart zoo goed mij over uive boekenkast te
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« laten beschikken Vergeef mij zoo ik nogmaals uwe
« goedheid op de proef stel bij het aanvragen van
« J. F. Willems volledige werken. Weest verzekerd dat
« ik ze getrouw beTorgen, en over acht dagen terug« zenden zal. »
De heer B. ligt schrikkelijk overhoop met de voorvoegsels der werkwoorden.
Mijnheer,
Mijn bureeloverste onderhield mij zooeven over
« uwe studiën en de eerbaarheid uwer familie. Kom
« en Tie mij morgen om 9' 1/2 uur.... »
Eerbaarheid voor achtbaarheid. En dat Tie mij,
hoe Nederlandsch !
Maar vindt ge niet, lezer, dat het al genoeg is
De heer B. is nog jong. Waarschijnlijk kon hij
ook den lust niet weerstaan, die zoovele leeraars aantast
om hun boek, hunne methode uit te geven. Het regent
tegenwoordig handboeken en methodes. Elke week ziet
men er nieuwe van de pers komen.
En, waarachtig, hier zou een goed agent der taalpolitie bij te pas komen. Er is hier beter werk te
verrichten dan opzoekingen te doen in bijna ongekende
nieuwsblaadjes. Daar zou ik iedereen laten fluiten,
gelijk hij gebekt is.
Maar het is geheel iets anders eene zoo groote onkunde
onzer taal waar té nemen bij iemand die boeken schrijft
om die taal aan anderen te laten leeren.
Ik weet het, de beer B onderwijst Engelsch.
Ik durf wel hopen dat het bij hem met de taal van
Shakespeare beter zal gesteld zijn, dan met de Nederlandsche, anders ware het sterk te betreuren.
Maar, voor den drommel ! waarom heeft hij toch,
nauwelijks benoemd, en dan nog voor een ander vak, in
't hoofd gekregen een Nederlandsch leesboek te schrijven?
Bestaan er niet reeds genoeg ? Ik ken er met dozijnen.
Om eenvoudiger werk te leveren dan anderen ?
Wat hij voor eenvoudig aanziet is brabbeltaal, hier
en daar gelapt met Hollandsche uitdrukkingen.
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Eenvoudigheid ! En op blz. i8 geeft hij een dichtstuk van Ter Haar Winterlied, op blz. 94 en 99 stukken
van De Mont en Spandaw, moeilijk genoeg voor Walen
die in de klas van Rhetorika zijn.
Was 't enkel voor 't vermaak een leesboek te maken?
Of was het een middel om, als volgeling der jonge
school, op fijne manier uit te drukken, dat wij bij
onze Noorderbroeders te leer moeten gaan om onze
taal te kunnen schrijven
Wel ja, we hebben van eenige Nederlanders uit
't Noorden veel te leeren, dat staat vast; maar 't is
eene zotternij alle Nederlanders te laten teren op onzen
eerbied en ons naar waarde schatten van kennis en
kunst bij eenigen.
Vele Noord-Nederlanders schrijven goed, dat is
waar; door den band beter dan de Vlamingen, maar
er zijn er ook die zoo erbarmelijk slecht schrijven, dat
het aan geen Nederlandsch meer gelijkt, — zoo verbasterd ziet het er uit !
Er zijn echter ook Vlamingen die eene rijke,
zuivere, verstaanbare, kleurige, gespierde taan schrijven.
Daarom verzetten zich de Vlaamsche letterkundigen
tegen dat herhaald over eersen kam scheren van al wie
hier de pen hanteert.
Als men het zelf beter kan, moet men het niet
altijd van de daken roepen, maar het doen.
Wie de spraak als leer bezit, moet laten zien dat
hij ze ook als kunst machtig is, eer hij iedereen de
les mag spellen. Anders wordt het voor hem nooit
eene Spraakkunst, al kende hij Dr Cosijn en J. Vercoullie
van buiten; het blijft dan eenvoudig Spraakleer, gelijk
liet eenvoudig heet bij Sleeckx en Van Beers, twee
Vlamingen die nochtans én de leer én de kunst bezaten.
En de leer blijft een graad lager dan de kunst,
-- onthoudt het, wetenschappelijk opgeleide jonge.
lingen !
Doornik, januari

1895.

OMER WATTEZ.
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art. 36 der wet van r Juni r85o op
het middelbaar onderwijs, wordt jaarlijks, in de
laatste dagen der maand Juli, een algemeene
prijskamp ingericht, waaraan een zeker getal leerlingen der
staatsmiddelbare scholen en der aangenomen colleges verplicht zijn deel te nemen. De andere vrije gestichten van
middelbaar onderwijs mogen er insgelijks deel aan nemen,
doch tot heden hebben zij nooit van dit recht gebruik
gemaakt ; iets wat, mijn inziens, betreurenswaardig is,
want zoo ontbreekt ons de toetssteen over den waren
wetenschappelijken toestand van het middelbaar onderwijs in het algemeen.
Sedert in eenige Athenaa, volgens Coremans' wet
van 1883, een zeker getal vakken in het Nederlandsch
worden onderwezen, -- geschiedenis en aardrijkskunde, (i),
-- is het aan de leerlingen toegelaten, voor die vakken,
in 't Vlaamsch of in 't Fransch, naar goeddunken, te
antwoorden. (Koninklijk Besluit van 19 April 189o.
Art. 5 )
Reeds in i890 werden 39 Nederlandsche opstellen
over geschiedenis en aardrijkskunde op 341 ingeleverd;
dit getal was slechts 21 op 222 in 1893.
RACHTENS

(i) Het koninklijk besluit vermeldt ook de natuuilijke wetenschappen : enkel is er ons geen athenaeum bekend waar dit
vak uitsluitend in onze taal gegeven wordt. Wij denken dat de
leeraars zich vergenoegen met eenige vakwoorden in de twee talen
aan te duiden Zulks moet ons niet verwonderen, want tot nu toe
is er op onze hoogescholen geen Vlaacnsch natuurwetenschappelijk
onderwijs ingericht.
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Vroeger had men meermalen vastgesteld dat er
in dezen prijskamp, bijna jaarlijks, aan de leerlingen
der Athenea van het Waalsche land meer benoemingen
konden toegekend worden dan aan de Vlamingen ; en
zekere personen aarzelden niet, in dezen standvastig voor
de Vlamingen ongunstigen uitslag, een bewijs van de
meerdere natuurlijke verstandelijke ontwikkeling der Waalsche jeugd te zoeken.
Indien gewoonlijk de Vlaamsche leerlingen het minst
punten bekwamen, zoo was dit niet dat hun geest min
vatbaar was voor wetenschappelijke begrippen, dat de geesteskracht van ons Vlaamsche volk zwakker zou zijn dan die
onzer Waalsche broeders; dit en meer nog werd vooruitgezet en bewezen, doch te vergeefs. Men had wel te beweren in de Wetgeving en elders, dat de ware, de eenigste oorzaak dezer ondergeschiktheid te zoeken was in het feit dat
het onderwijs der wetenschap werd onderwezen in eene
voor Vlaamsche jongens vreemde en weinig gekende taal.
Hunne geestesontwikkeiing wordt daardoor belemmerd, de
uitleggingen van den leeraar verstaan zij slechts gedeeltelijk en op onvoldoende wijze; en wat de leerlingen
niet goed verstaan hebben, kunnen zij natuurlijk in
hunne opstellen niet klaar wedergeven noch uitdrukken,
des te meer dat zij eene taal moeten bezigen, die zij
zeer gebrekkig spreken en nog onvolmaakter schrijven.
Weldra kwam verbetering in (lezen droevigen toestand,
en wel van het oogenblik af dat Vlaamsche opstellen ingediend ki% erden. Van 1890 kon men beginnen bestatigen dat
de Vlaamsche opstellen verre beter geschreven en gunstiger
beredeneerd waren dan die in het Fransch opgemaakt ; doch
nog een klaarder bewijs der juistheid van ons gezegde werd
nu door den uitslag van den prijskamp van 1891 opgeleverd.
Voor de geschiedenis en de aardrijkskunde ontving
men, in 1894, 31 Nederlandsche opstellen op 166. Het getal
is klein, het bewijst zelfs dat, indien in de meeste onzer
vrije gestichten het onderwijs en de opvoeding in Franschen zin gegeven tvorden, onze staatsscholen toch ook
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nog niet teenemaal vervlaamscht zijn geworden De verfransching is immers van zulken taaien aard, zij laat
zich zoo traagzaam overmeesteren, de vooroordeelen
zijn zoo diep ingekankerd, dat dit klein getal ons niet
kan noch mag verwonderen.
De uitkomst voor die 31 mededingers was schitterend : op honderd punten was de middelmaat voor de
166 mededingers 48 1/2 ; voor de Fransche opstellen 46
.en voor de Nederlandsche 57 1I2,
In de derde Latijnsche klas antwoordt nauwelijks
een leerling in het Nederlandsch, en hij bekomt 8o
punten op ioo.
In de eerste klas (hedendaagsche humaniora) : 8 leerlingen op 64 antwoorden in het Nederlandsch en de algemeene middelmaat op ioo punten is : 55 1/ 9 , waaronder
54«1/2 voor het Fransch en voor het Nederlandsch 67.
Benoemingen : Fransch, 23 op 56 mededingers; Nederlandsch, `7 op 8 mededingers.
In de derde klas (bedendaagsche humaniora) : 22, leerlingen op 64 antwoorden in het Nederlandsch. Algemeene middelmaat op ' co punten : 49 1'2 waaronder het
Fransch 44 1 /2 en het Nederlandsch 57 1/2. Benoemingen : Fransch, 12 op 42 mededingers; Nederlandsch,
11 op 22 mededingers.
Men ziet het : zoodra de Vlaamsche leerlingen in
hunne eigene taal antwoorden, bekomen zij niet evenveel maar veel meer- punten dan hunne Waalsche makkers De grieven der Vlamingen op 't gebied van het
onderwijs zijn dus gegrond; wij vragen enkel dat men
aan de Vlamingen de eerste en eenvoudigste regels
der pedagogiek toepasse : onderwijs een vak in de taal
die de leerling het best verstaat, dat is, in zijne moedertaal.
Het uitvoeren der Coremans' wet moet bijgevolg als
Gene onontbeerlijke pedagogische noodwendigheid aan zien worden
Met recht mocht men zich verwachten dat ter gelegenheid van dezen schitterenden uitslag, de leerlingen der
Vlaamsche Atheniea volgenderwijze zouden aangesproken geworden zijn :
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Gij leerlingen die uwe opstellen in uwe eigene taal
hebt opgemaakt, gij hebt het hoogste getal punten bekomen. Uwe werken waren de beste. Wij zijn gelukkig
u daarover geluk te mogen wenschen. Gaat voort opde goede baan die gij ingeslagen zijt. Hoe meer gij
de moeielijkheden uwer eigene taal zult overmeesterd'
hebben, hoe meer ook gij de verschillende wetenschappen grondig zult kunnen bestudeeren. Zoo doende zult
gij u voor de toekomst eene uitstekende levensloopbaan
voorbereiden en u in staat stellen aan uw Vaderland
ernstige diensten te bewijzen. En gij, Vlaamsche leerlingen, die de studie uwer moedertaal verwaarloosd hebt,
volgt het voorbeeld u door uwe bekroonde makkers,
gegeven; dan zal men u ook hartelijke gelukwenschen
kunnen toesturen.
Zulke taal in zulke omstandigheid ware pedagogisch en tevens vaderlandschlievend geweest ; doch het
moet zijn dat wij over onderwijs valsche begrippen
hebben, en ons inbeelden de beginselen der groote
buitenlandsche paedagogen te verstaan. Want ziehier OF
welke wijze wij, in hetgeen wij eene gegronde verwachting meenden, teleurgesteld werden.
Het geldt hier niet het beknibbelen van eenen volzin
neergeschreven in het een of ander Fransch dagblad
van Brussel. De gewilde onwetendheid der Fransche
Brusselsche dagbladschrijvers, op Vlaamsch gebied,- is-.
ons sedert jaren gekend en men verschiet zijn poeder
naar de musschen niet.
Men wenschte onze Vlaamsche bekroonden op eene
nieuwe wijze geluk. Het is eene paedagogische uitvinding voor dewelke de man, die ze gedaan heeft, wel
later misschien zal trachten een brevet van bekwaamheid te bekomen. Nu ter zake : De namen der bekroonde
mededingers in de staatsprijskampen, waarover wij gewaagden, vv orden jaarlijks in eene plechtige zitting, belegd
in het Paleis der Academies, uitgeroepen ; en dit in de
tegenwoordigheid van de hooge ambtenaars van het
openbaar onderwijs. , Dit feest is opgeluisterd door eens
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muzikaal gedeelte uitgevoerd door de kapel der Gidsen
en door eene redevoering uitgesproken door een hoogleeraar of veel door een professor aan een Koninklijk
Athenaeum over 't een of ander onderwerp betrekkelijk
het onderwijs.
In 1894 had deze zitting plaats den 3o September,
en de heer Tilman, professor der Latijnsche rhetorika
aan het Koninklijk Athenaeum van Leuven was, door
de Regeering, aangeduid om de gebruikelijke redevoering uit te spreken.
In zijne aanspraak maakt de heer Tilman geen
gewag van den schitterenden uitslag door de Vlaamsche
leerlingen bekomen. Dit was nu ook zijne plicht niet;
maar was hij wel gerechtigd onwaarheid te spreken,
en de Vlaamsche leerlingen in hunne vaderlandsche
overtuigingen te k«etsen ?
Zijn onderwerp was allerbest gekozen. De redenaar
zou spreken over het onderwijs der moedertaal. Daar
de heer Tilman zijne rede richtte niet enkel tot leerlingen die het Fransch als moedertaal hebben, maar ook
tot anderen die innig overtuigd zijn dat het Nederlandsch
hunne moedertattl is, zoo moest men denken dat hij
onderzocht zou hebben op welke wijze men het best
het onderricht der Fransche en der Nederlandsche taal
;kan geven. Maar neen ! Na zijne eerste woorden reeds
moest ieder toehoorder van zulke dwaling terugkomen.
Voor den heer Tilman bestaat er in België maar
eene moedertaal, namelijk het Fransch. Van mijne
jongste jaren af had men mij altijd geleerd dat België
uit Vlamingen en uit Walen bestond, dat dezen 't Fransch
als moedertaal hadden, en dat genen Nederlandsch
spraken; men zegde mij zelfs dat er meer Belgen
Vlaamsch dan Fransch spraken. Na het lezen der
redevoering van den heer Tilman, komt het mij voor
dat ik niet meer op de hoogte der wetenschap sta;
wil ik zijn stelsel aannemen, dan ben ik verplicht
mijnen leergang van aardrijkskunde grondig te wijzigen,
maar dan moeten ook al de leerboeken over aardrijkskunde herzien worden.
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Staan wij hier voor een misverstand? Dacht de
heer Tilman misschien dat hij de eer had te spreken
voor leerlingen van een Parijzisch Lyceum : Ste Barbe
of Louis-le-Grand? Hij gewaagt toch meermaals van
le grand siècle. Niet mogelijk. De heer Tilman spreekt
te Brussel voor de bekroonde leerlingen van geheel
het Belgische land. Hij spreekt niet voor de vuist,
hij leest, zijne redevoering is geschreven ; hij behandelt
het onderwijs der moedertaal der Belgen. En het woord
Vlaamsch, Nederlandsch of Nederduitsch komt zelfs niet
eens onder zijne pen. Ik schrijf hier letterlijk Benige
volzinnen over, opdat men de juistheid van mijn gezegde
niet zou betwisten (i).
Bl. 3 : 7'aimerais a suivre... les nombreux essais...
qui tendent a raviver l'étude des langues anciennes et
de la langue maternelle. ye laisserai donc de cóté
l'étude des langues anciennes pour m'attacher uniquement a l'étude de la langue francaise comme langue
maternelle.

BI 5 : Tel est donc le but de l'enseignement
c 'tune langue maternelle. — Avons - nous atteint ce
but, en Belgique?.. Vous veneT, mes chers muis,
de quitter les bancs du collège. Connaissez-vous la
langue francaise?... Savez-vous parler le francais
convenablement?
Bl. 6 : ye vous demanderai encore si vous connaisseT un grand nombre de ces illustres innovateurs
et poètes francais, que les générations saluent du Horn
de inaïtres ? De Heer Tilman haalt volgende namen
aan : La Fontaine; Buffoii, Boileau, Molière, Corneille,
Racine, Bossuet.
AimeT-vous a relire vos auteurs du grand siècle?
Bl. 8 : N'est-il pas a craindre qu'ils ne se forment de
notre belle littérature francaise des opinions fausses...
A propos d'une belle page francaise du grand siècle.
(i) Concours général de l'enseignement moyen et concours
universitaire. Compte-rendu de la distribution des prix qui a eu
lieu le 3o septembre 1894. Bruxelles, J. Goemaere, 1894.
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Bl. g : L'explication d'un auteur de langue
naternelle doit être... dan worden alweer de werken
van La Fontaine, Racine, Molière... aangehaald.
Na iets dergelijks gehoord te hebben, moet ieder
leerling het Fransch als moedertaal aanzien, daar de
leeraar het verklaard heeft.
Maar zelfs voor de waalsche leerlingen, heeft de
redenaar goed gevonden enkel van Fransche schrijvers
een woordje te reppen. Bij het aanhalen der hedendaagsche schrijvers, wier werken de jonge lieden moeten
bestudeeren, vinden wij enkel de volgende namen vermeld : Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Musset, Gautier,
Sully Prudhomme, Augier, Thiers, Montalembert, Lacordaire, Joubert, J. de Maistre, Ozanam, Augustin Thierry,
Michelet, Jules Simon, Taine.
Als men dit alles leest en overweegt moet men
tot het besluit komen dat de moedertaal van al de
Belgen de Fransche taal is en dat in deze taal nooit
eene Belg iets degelijks geschreven heeft waardig als
letterkundig voorbeeld voorgesteld te worden !
Er zijn wel eenige schrijvers die het Fransch gebruikt
hebben ; alzoo de Reiffenberg, Stassart, de S t Genois, de
Geriache, Paul Devaux, Jules Van Praet, Van Hasselt,
Benoit Quinet, Matthieu, G. ' Kurth... maar deze en
menige anderen zullen enkel slechts in francais beige
geschreven hebben, even gelijk Jean Jacques en Toppfer
in francais suisse, en zijn dus het noemen niet waard.
Dus bestaat het Nederlandsch niet in België en in
het Fransch heeft men er nooit iets geschreven van
Benige letterkundige waarde ! !
Dit is de nieuwe wetenschappelijke leer verdedigd
en klaar uiteengezet, in de hoofdstad van België, in
eene plechtige openbare zitting waar menige hooge
ambtenaars aanwezig waren, waar Nederlandsche opstellen
van Belgische leerlingen bekroond werden, en dit door
een staatsleeraar, professor aan het koninklijk Athenaeum
van Leuven in Brabant !
Of zulke leer met de wetenschap en de vaderland-
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sche gevoelens strookt, is eene vraag die ieder onpartijdige lezer met een krachtig neen zal beantwoorden.
Vlaamsch is de Moedertaal der Vlamingen ; en
een ambtenaar heeft het recht niet aan Vlaamschejongens te laten vermoeden dat Fransch hunne moedertaal zou wezen !
Hoogleeraar DE CEULENEER
Gent.
P. S. — In 1872 (25 September) was Prof. J. Stecher door de Regeering aangeduid om de aanspraak te doen aan de bekroonde leerlingen. Onzegeleerde collega der Luiksche Hoogeschool sprak over het Gewicht der
Nederlandsche studien in de nationale opvoeding. Zijne redevoering was
met echt vaderlandschen geest bezield. Hij spoort er de Waalsche jongelingen
in aan zich op de studie onzer taal toe te leggen en zoo doende tot de aloude
overlevering der Waalsche gemeenten weder te keereer. « De groote, de echt
belgische overlevering, zegt hij, is het aanleeren der twee landstalen. »
(Monzteur beige, 29 Sept. 1872.)
Prof. Stecher kwam nogmaals op de zelfde gedachten terug in eene
studie over Le Flamand dans nos humanztés natzonales (Rev. de Belboiquer
15 April 1888). Hij schrijft daar onder andere (bl. 395) : « en vertu de la
souverainete populaire, la Belgique ne saurazt être purement gaulozse, »
en eindigt zijne verhandeling met de woorden aan te halen door Z. M.
Leopold II, in den Vlaamschen Schouwburg van Brussel, uitgesproken den
13 October 1887 : « Indien de kennis der vreem le talen ten onzen tyde
nuttig is, is die der nationale talen eene noodzakelykhezd. Het is noodeg
ze aan de jeugd gelyktydzg le doen aanleeren en liet is te wenschen dot het
gebruik ervan aan alle Belgen meer en meer gemeen worde. »
De grondige redevoering van Prof. Stecher behaalde een welverdienden
bijval in geheel het Vlaamsche land. Het Algemeen Bestuur van het
Willemsfonds stuurde hem eenen brief van gelukwensching en tevens van
bedanking ( Toekomst, 1873, bl. 47); en de heer J. Micheels schreef, over het
behandeld onderwerp, eene bijdrage getiteld • Naar aanleiding der feestrede
van Hoogleeraar Stecher. (Toekomst, 1873, bl. 62, 184, 216, 257).
Is het niet verbazend, en voor ons Vlamingen zelfs ontmoedigend, dat
men twee en twintig jaar later, in dezelfdé officieele plechtigheid, het tegenovergestelde komt beweren ? Dat de heer Telman zich de moeite getrooste
de bovengemelde schriften der HH. Stecher en Micheels te overwegen. Meer
bekend met de letterkundige Belgische toestanden zal hij dan in 't vervolg
zulke lichtzinnige en onbezonnene volzinnen, gelijk die waaraan hij zich
plichtig gemaakt heeft in zijne onvaderlandsche redevoering, niet meer
neerschrijven.
D. C.
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is eene zelfstandigheid zoo overvloedig in de
natuur verspreid, dat zij, op haar alleen, de
Brij tienden van de buitenschors der aarde uit
maakt. Zij komt onder de samenstellende deelera der
rotsen, die als het geraamte van onzen aardbol zijn;
wij \ betreden ze met de voeten, want zij maakt een
gewichtig deel van den grond uit; ja, er zijn gansche
aardlagen, hetzij aan de oppervlakte, hetzij daaronder,
die bijna niets anders bevatten dan deze stof... Ik
-spreek van het kiezel (silice).
De kiezelstof kan kristalliseeren ; dan heet zij bergkristal, en in dien staat is zij volkomen vrij van alle
mengsel. Zij is insgelijks bijna volkomen zuiver in den
-vuur- of keisteen (silex), en nog menige andere steenen,
waar enkel de zeldzaamheid aan ontbreekt, om onder
de kostbaarste edelgesteenten gerekend te worden. Tot
deze laatste soorten behooren, bij voorbeeld, het agaat,
de calcedonie, de jaspis, de amethist enz.
Het is evenwel op die aristocratische mineralen
niet dat ik de aandacht van den Lezer wil inroepen.
De aanwinst, waar wij willen van spreken, is beter
en nuttiger dan kleinooden, enkel tot versiering dienende...
Laat ons ter zake komen : het kiezel, aan het hevigste
vuur blootgesteld, smelt niet ; doch, als het met sommige
andere zelfstandigheden gemengd is, met potasch, bij
voorbeeld, of zoutasch, of roode menie, dan integendeel
smelt het, en maakt met die stoffen een samengesteld
dan .. het glas.
lichaam, .gat niets anders
R
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En het is daar die kostelijke aanwinst, zoo hoogdi avend in het opschrift dezer bladzijden aangekondigd?`
Is er wel iets zoo gemeen en zoo alledaagsch als glas?
Liefste Lezer, het glas is volstrekt niet gemeen in
de natuur, integendeel, het ontbreekt er geheel en al.
Het is eene schepping van 's menschen vernuft; de
natuur gaf hem kiezelzand, het wit zand, dat wij over
onze vloeren strooien, en de mensch vond het middel
oen die wederspannige stof totsmelten te dwingen. Het
glas is dan een ware aanwinst, een ware verovering
op de natuur, en dat deze aanwinst van de hoogste
weerde is, zal de Lezer bereidwillig toestaan, indien
hij maar wat op de ontelbare, toepassingen van het
glas wil nadenken.
hutten met
Wat waren eerst de huizen ? EnI
eene deur, welke men moest 'open houden om er het
licht te laten indringen. Alzoo zijn zij nog bij de
volkeren, weinig in beschaving gevorderd, bij de armen
in Palestina, bij voorbeeld, en er bestaan geen redens
om te denken dat Onze Heer Jezus-Christus te Nazareth beter gehuisvest was... Wat droeve woning moest
dat niet zijn, een huis zonder andere opening dan de
deur?.. En kapt ge een hol in den muur om het licht
van den dag binnen te laten, met het deze komen
ook wind en koude, regen en sneeuw binnen, zoodat
ge, om die onaangename bezoekers buiten te houden,
verplicht zijt aan uwe venster een luik aan te brengen,
dat u wederom in de duisternis zet. Ha ! wij geven
geen acht genoeg op de diensten, ons door de glazen
vensters bewezen L. Wij achten ze niet hoog genoeg,
die eenvoudige, deugdelijke ruiten, die het volle daglicht
laten binnenstroomen, en ons tevens tegen koude en
regen beschutten. Hoor ! buiten loeit onstuimig de wind ..
Laat hem maar razend de kruinen der boomen schudden;
ik zit hier in de klaarte, alsof ik buiten ware, en het
blad papier, zoo licht, waar ik op schrijf, blijft onbeweeglijk.
Het is niet alleen bij dage, maar ook 's avonds
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en bij nachte, dat wij aan de doorschijnendheid van
het glas zulken overvloed van licht te danken hebben.
Hoe waggelend en hoe duister de vlam onzer lampen
als er het glas met op staat !.. Bij de straatverlichting
zouden de gasbekken en de petrolielampen van -gering
nut zijn, indien zij in geen glazen lantaarns beschut
waren... En het glas der gewone huislantaarns, van
hoeveel branden vrijwaart het ons niet, als wij genoodzaakt zijn licht te brengen in plaatsen, waar_ stroo,
hooi, schavelingen en andere ontvlambare gtoffén opgestapeld zijn ?
Laat uwe oogen ro, rondgaan in uwe woning, zij
zullen overal het glas benuttigd vinden : het bevrijdt
van het stof, zonder ze aan het zicht te onttrekken,
al de versiersels uwer kamers : gravuren. lichtprenten,
beeltenissen van geliefde personen, beelden van heiligen,
kransen van kunstbloemen, pendulen enz. enz.
Het is overigens het licht alleen niet, maar ook
de warmte, die door het glas trekt. Er valt hier;evenwel
een onderscheid. Nte maken : eene witgloeiende bron
van warmte straalt door het glas, ja, en dit is wel
het geval voor de zon ; iedereen weet genoeg door
ondervinding datj hare stralen, door de versierruiten
binnengedrongen, niet alleen dicht, maar ook warmte
in de plaats brengen. gIs er echter quaestie van eene
bron, die niet gloeit,7maarj donker is, de warmte, die
daaruit straalt, kan volstrekt ,door het glas niet. Veronderstel een vat ziedend water; dat geeft warmte, en
een thermometer, op geringen afstand daarvan geplaatst,
klimt; doch houdt ge eene ruit tusschen het vat en
den thermometer, gij zult aan dezen niet de minste
verandering bespeuren, , hoe gevoelig hij ook zij.
Van die dubbele eigenschap : doordringbaarheid
voor gloeiwarmte, ondoordringbaarheid voor donkere
warmte, heeft men een gelukkige toepassing gemaakt
voor huizen, geheel in glas, waar men planten van
de warme landen in kweekt. In zulk een buis, of
serre, komen de zonnestralen binnen ; zij verwarmen
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de planten, de bloempotten, den grond, de muren, en
worden alzoo donkere warmte, die naderhand niet weer
door de ruiten weg kan stralen, maar in de serre
gevangen blijft. Het glas werkt hier op de warmte
gelijk eene val, die het muizeken binnen laat, maar
geenen uitgang geeft.
Alzoo is het glas, zoo broos, eene bouwstof geworden,
welke men zoo goed heeft weten te benuttigen, dat er
nu plantenhuizen zijn, groot en hoog genoeg om er
gansch eenes bosch van boomes der tropische gewesten
in te verzamelen.,. Is het niet uitsluitend uit ijzer en
glas, dat, in de nabijheid van Londen, het Kristalen
Paleis van Sydenham gemaakt is, een der kolossaalste
en wonderste gebouwen, welke men ergens kan zien?..
En terwijl wij van bouwwerken spreken, wat eerlijke
plaats bekleedt het glas niet onder de kostbaarheden,
bijgeroepen om Gods huis op te luisteren ! De geschilderde
vensters onzer kerken moeten niet onderdoen voor de
tafereelen op doek geschilderd, die de altaren en de
wanden versieren.
Wij hebben tot hiertoe meest op de doorschijnendheid
van het glas, en zijne doordringbaarheid voor de warmte
gesteund. Maar het heeft nog andere goede hoedanigheden : het weerstaat volkomen aan de bijtendste zelfstandigheden, en wordt noch door zwavel-, noch door
salpeterzuur, of welk ander zuur ook Inge&ten, het
Benige boriumzuur uitgenomen. Ook staat het in groote
achting bij de scheikundigen, die in hun werk dikwijls
heel belemmerd zouden zijn, hadden zij geen glazen
vaten om er hunne mixturen in te maken.. Het is om
dezelfde reden dat het glas algemeen gebruikt wordt
om drank en allerhande vochten te bewaren ; wijn, bier,
azijn enz. zouden in metalen vaten vergif worden, daar
zij in flesschen blijven wat zij zijn... En als de oogenblik
gekomen is van eene flesch te ontstoppen, zou het nat
wel zoo goed uit eenen zilveren of gulden kroes smaken,
als uit een glazen romer, die bijna niets kost, en waarin
het zicht alleen van het vocht reeds voldoening geeft ?
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Het glas is al zoo nuttig in de physiek als in
,de scheikunde. Hoe zou men de hoogte van het kwik
in den barometer en den thermometer zien, waren
deze instrumenten niet van glas gemaakt? Het is met
een glazen wiel dat men best en gemakkelijkst de statische
electriciteit verwekt, en bij eene menigte electrieke toestellen wordt het glas als een isoleerend middel benuttigd.
Hoe bekrompen ware de optiek, het deel der physiek
dat van het licht handelt, zonder die glazen, zoo kunstig
geslepen, als het prisma en de lenzen L. Met het
eerste ontleden de natuurkundigen het licht, breken
,het in zijne veelkleurige stralen, en bij dit samenstel,
zoo ongelooflijk rijk en prachtig, kan men verstaan
dat het oog van God zelf, bij het eerste schijnen van
het licht, met welbehagen daarop rustte... Daarenboven
vinden de geleerden nu nog dat dit samenstel verschilt
van de eene lichtbron tot de andere, en zij vinden
het middel om het licht, den eenigen bode die van
de hemellichamen tot ons komt, in het prisma te
doen spreken en op velerlei vragen nopens de sterren
te doen antwoorden ..
Het prisma is door vlakken begrensd ; bij de lenzen
is de oppervlakte krom gebogen, bol of hol. Iedereen
weet genoeg hoe de ooggebreken van menigeen met
zulke glazen geholpen worden. Zulk een ziet klaar
genoeg van bij, maar al wat een weinig verwijderd
is, schijnt als met eenen mist omgeven ; twee holvormige glazen, voor de oogen geplaatst, zijn genoeg om
het zicht verder te doen dragen, en over gansch een
landschap helderheid te verspreiden... Een ander, tot
zekeren ouderdom gekomen, ziet integendeel heel goed
in de verte, maar over het werk, dat voor hem ligt,
over den boek, welken hij in de handen heeft, komt
er, bijzonder 's avonds, een onrustwekkende nevel...
Gaat hij aan de bezigheden van geheel zijn leven moeten'
verzaken?.. Wees gerust, wie gij ook zijt, man van
wetenschap of van handwerk, kunst- of huisschilder,
schoen- of horlogiemaker, twee bolle glazen zullen u
nit den nood helpen.
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En dan hebt ge nog al die wonderbare instrumenten,
waarin het glas, tot lenzen geslepen, de hoofdrol speelt
het photographisch toestel, waarin het licht als eer
teekenaar opkomt. en veel nauwkeuriger werkt dan de
behendigste kunstenaar; de tooverlintaarn, met hare vergroote beelden, zoo leerrijk sedert het gebruik der
lichtprenten daarbij; de verrekijker en de microscoop,
waarmee men de schepping, zoo in 't kleine als in
't groote, zoo ongélooflijk verre ziet strekken, dat er
het menschelijk verstand van verbaasd en onsteld is...
Hebben wij genoeg bewezen dat het glas eerre der
kostelijkste aanwinsten is, die ooit op de natuur gedaan
werden?
J. L MARTENS, kan.

MENSCHEN EN BOEKEN VA N
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SCHAEPMAN. (I)

tweede reeks van Schaepmans « Menschen en
Boeken u is verschenen. Deze bevat opstellen
over Jozef de Maistre, de Lamartine en zijne
moeder, Chs de Montalembert, Louis Veuillot, Joseph
von Górres, het Duitsche Centrum, Herman von Mallinckrodt, Lasalle en Bismarck.
't Is een waarachtig genot zulk een werk te bestudeeren. Voor uwe oogen rijzen ze op die groote mannen
dezer eeuw, zooals alleen een Schaepman ze voor uwe
oogen kan tooveren. Ge leest en herleest en altijd vindt
ge nieuwe schoonheden. De heerlijke, machtige stijl
sleept u mede; de reuzengestalten van die strijders staan
voor u uit het marmer gehouwen, of neen, ze staan
voor u als leefden ze nog in deze woelige wereld en
bruischte nog het bloed door hunne aderen met wonderlijke kracht.
Jozef de Maistre aanschouwt ge als den denker,
den ziener, den profeet, die al de stormen, die nu
sinds meer dan een halve eeuw over de wereld gaan
met oorverdoovend dreunen, in zijne eenzaamheid heeft
gehoord.
Maar ge aanschouwt ook den man die het lied der
zegepraal hoorde; het verlossingslied der wet eld.
E

(i)

Wed. J. R. VAN ROSSUM, Utrecht.
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Vol zoeten eerbied staart ge op de moeder van
Lamartine, in wie geen zweem van alledaag'schheid te
ontdekken valt, wier geheel leven poesie was. Met open
oogen zag ze, met beide handen greep zij de proza des
levens aan, maar daarover goot ze een wonderheerlijk
licht, dat aan alles een andere tint gaf, een vroolijken
toon. In haar ziel brandde de lamp der wijze maagden
altijd wachtende op den Bruidegom.
De moeder zelve leert u haar zoon kennen, die
zoon, minder groot dan de moeder, met al de eigenschappen van den man, vol geestdrift, moed, bezieling,
met een ver zienden, bijna profetischer blik en toch
vrouwelijk, zeer vrouwelijk in vele zijner neigingen,
een dweeper, een droomer, wien het helaas, aan het
geloof ontbrak. Doch lijden en dood hebben veel gezuiverd en de laatste zucht van den stervende heeft veel
woorden doen vergeten, de laatste traan veel bladzijden
uitgewischt. Het oordeel over Lamartine is zacht, doch,
« waar een scherper, koeler vonnis gereed lag, daar
treedt een ander pleitster op, de moeder, voor haar
Alfonse een bede fluisterend, die wij niet mogen versmaden, waar de Hemel ze heeft gehoord. »
Doch ik ga niet verder. Elke poging om u een
oordeel te geven over die grootsche gestalten is een
onbegonnen werk Zeg eens bij uwen terugkeer uit een
Museum, ik heb dat meesterstuk bewonderd; 't zag er
zoo of zoo uit, uw vriend zal over uwe naïeveteit glimlachen, als hij zelf de kunststukken heeft genoten in
al hunne schoonheid.
Doch niet enkel de personen rijzen voor uwe oogen
op, neen uwe blikken reiken verder; ge ziet de toestanden,
waarin ze leefden, de personen, met wie zij verkeerden,
de plaatsen,_ die zij bewoonden.
Als ge Górres aanschouwt als een machtige reus van
zijn tijd, als ge beeft onder de donderstem, die recht en
vrijheid vroeg, dan ziet ge ook in de staatkundige
geschiedenis der bevrijdingsjaren een jammerlijke geschie.denis.
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Dan ziet gij, dat wanneer de volkeren streden voor
de vrijheid en voor die vrijheid hun bloed vergoten, de
koningen en diplomaten slechts dachten aan eigen belang,
aan eigen voordeel « Het bloed der volkeren wordt nu overstemd door het fluisteren der diplomaten en de donder der
slagvelden gaat over in het gonzen en kirren der salons.
Het mysticisme van madame de Krudener neemt de plaats
in van den machtigen drang, die uit de diepten van ellende
de volken en koningen het hart deed verheffen tot God en
den Christus.
Voor het volk was Napoleon een dwingeland, voor
de regeeringen en hun vertegenwoordigers een gevaarlijk
mededinger; voor de volken gold de strijd vaderland
en vrijheid, voor de koningen troon en erfrecht en bezit ;
voor de volken was de zegepraal een spoorslag tot hooger
leven, forsche krachtsontwikkeling, voor de vorsten was
die geestdrift een reden tot bezorgdheid en vreeze : als
le bas peuple eens ernstig begon te meenen dat het
alles, dat het iets had gedaan? De diplomaten en de
overige staatskunstenaars maakten staten en staatjens naar
den eisch van het evenwicht en van de dynastieke jalousien gereed ; zij sloten verdragen en heilige verbonden
en het hoogste meesterstuk van kleingeestigheid en ijverzucht, van bekrompen sluw heid en rekenmeesters-staatkunde werd gefatsoeneerd tot den Duitschen bond. 0,
wat Pygmeërs, die na den strijd der Titans over den
oorlogsbuit heenwriemelden, als mieren over den gevallen
adelaar. »
Schaepmans opstellen zijn eene les in de geschiedenis en niemand zal, na eene aandachtige bestudeering
zijner opstellen, verwonderd zijn over den toestand van
heden. Zoo ver móést het komen.
In 't verleden ligt het heden
In het nu wat worden zal.

De lessen, die de schrijver geeft, hebben hem zelf
gevormd en hem gemaakt tot een waarachtig groot
staatsman, tot een echt katholiek democraat.
Ook de personen der omgeving leert ge kennen.

[ io
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Nog is er geen opstel aan O'Connell gewijd, en toch
klopt uw hart reeds van eerbiedige bewondering, toch
hebt ge hem reeds gezien, als ge het opstel over Montalembert hebt gelezen. Deze toch voelde zich getrokken
naar Ierland, « Ierland, het land van vrijheid yen geloof,
Ierland, dat zoo lang voor hem de Kildare was geweest,
de lichtbaak, die hem leidde door stormen en orkanen
heen. Het rees daar voor hem op met de dubbele kroon,
de kroon van marteldom en zegepraal om de slapen,
met den eigenaardigen lach door tranen als getemperd
in het donker oog. Rank en edel als de bloeiende lelie,
die zoo lang onder sneeuw en slijk -verborgen, in de
stralen der zon haar zilveren kelk opent voor het leven
en het licht, zoo stond Ei in voor hem, in de eeuwige
jeugd der onbezweken martelaresse :
« The nations have fallen and thou art still young. »

Toen bezocht de Fransche graaf ook O'Connell,
het ideaal van zijn drooren, den held der vrijheid en
des geloofs.
Vol gespannen verwachting is hij gekomen, onvoldaan keert hij weer. Hij had hem gezien in zijn vollen
eenvoud, te midden van zijn huisgezin, als een heel
gewoon mensch en « hij had niet begrepen, dat deze
Jupiter, die den bliksem der welsprekendheid voerde in
de machtige hand, soms die flitsen neerlei of ze alleen
liet weerlichten in zijn tintelende scherts a.
Hij had hem slechts hooren spreken aan een banket
voor honderd vijftig gasten. a Kon hij daar welsprekend zijn ? Neen, deze reus had zijn eigen standplaats
noodig, zijn eigen gehoor; hij moest staan op den
groenen bodem van zijn groen Erin, een volk moest
wemelen rondom hem en de blauwe hemel was het
Benig gewelf, waaronder die stem in al haar rijkdom
van toon en taal kon klinken, die stem, helder, krachtig
en ver schallend als de metalen krijgstrompet.
Plaats, plaats voor den koning der bedelaars ! De
lucht davert van zegekreten; daar is hij! Hij spreekt
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en geheel Ierland spreekt mede, de Barden en St Patricius,
de koningen en de martelaren, de bedelaars en de bevrijders, de hutten en de heuvelen, de kerken en de kerkers,
geheel Ierland, het verleden en het heden, de geschiedenis en de natuur. Hij spreekt, maar dat zijn geen
woorden, die hij daar werpt over die zee van menschen,
dat is een vlucht van ideeën, die hij loslaat, een leger,
dat hij uitzendt, een leger van jonge, forsche geesteskinderen, koningszonen, zonder kleed voor hunne naaktheid.
Daar gaan ze en straks keeren ze tot hun reuzenvader
terug, in den dosch der zegepraal, met een kroon om de
slapen, zelf nu ook vaders van een reuzengeslacht. Hoe
bruist, hoe golft het rondom hem als hij de harp van
Ierland bespeelt, zijn harp, het levende hart van zijn
volk, als hij zijn tooverlied zingt, de groote improvisatore,
improvisatore, ja, niet van een juichende hymne, niet
van een trotschen heldenzang, maar improvisatore van
daden, van het leven, van de vrijheid voor zijn volk! 0
Met een enkelen trek van den meester aanschouwt
ge soms een toestand. Een enkel voorbeeld. Wij allen
kennen den strijd tegen de klassieken. « Onstuimig is
misschien het koude woord om den geest en den gang
dier dagen te beteekenen. Allerlei onstuimige stroomingen

golfden door de lucht, door de harten en de hoofden.
De gouden harp der harmonies met haar zachte, halfgesluierde tonen trilde nog altijd, nog juichte des konings
hemelsch geboortelied van Victor Hugo, maar andere
tonen sluimerden, ontwaakten reeds half op de forsche
&naren van den jongsten der twee zangers; aan de classiek
was een krijg verklaard op leven en dood. Leven repte
en roerde zich overal. Het was in die dagen dat de
voorrede van « Cromwel » tot het Evangelie werd van
geheel een heirleger jongeren, die in hun vingertoppen
een genie voelden tintelen machtiger dan dat van Racine
en Corneille, maar die s'avonds hun handen warm en
rood klopten als de stormende Alexandrijnen van Hernani
en Dona Sal ronddreunden door de zaal. » Na zulk een
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zin legt men eenige oogenblikken het boek ter zijde. Geziet die bestormers der oude meesters Hernani genieten,
en ge kunt een zucht niet bedwingen, dat zoovelen,
o zoovelen juist daarom de wegen bewandelden, verderfe
lijk voor hen zelven en verderfelijk eveneens voor de*litteratuur. Kan een geesel wel geduchter striemen als in
dien laatsten zin, waarin de schrijver het genie doet tintelen
in de vingertoppen van de handen die zich 's avonds
warm en rood kloppen bij het opvoeren van Hernani ?
De strijd is geteekend met een paar woorden, doch
die weinige woorden verhalen u de geschiedenis van
geheel een tijdperk.
Een aanprijzing van dit boek zou belachelijk zijn,
de werken van Schaepman hebben geene aanprijzing
noodig.
Toch geloof ik niet, dat het werk bij onze jeugdige
Vlamingen veel aftrek zal hebben en toch, hoeveel ware
er uit te leeren, hoeveel zou het strekken tot vorming niet
alleen van den stijl, _ maar ook van geest en hart.
Doch zoolang het Vlaamsch niet eene eereplaats
inneemt in het onderwijs, zullen de werken van Dr
Schaepman wel nimmer met genoegen gelezen worden.
Alles is te machtig, te breed, te zwaar. 't Zou eene studie
zijn, in plaats van genot en wie getroost zich studie voor
de Vlaamsche letteren? Men gaat liever in de wolken met
Fransche schrijvers, die helaas maar al te dikwijls hart
en ziel en smaak jammerlijk bederven.
't Is treurig, zeer treurig, doch is het niet waar ?
Den geoefenden Vlaming zal het werk nochtans eer
onschatbaar genot verschaffen en deze zal het eene eereplaats geven tusschen de boeken der grootste en beste
schrijvers.
B. M ETS.

VAN DEN VOS REINAERDE.

bakermat van de Reinaert-poëzie is het
Noorden van Frankrijk, gelijk ook Leopold
Sudre, leeraar aan 't College Stanislas, heeft
aangetoond in zijn ten vorige jare verschenen verhandeling : « Les Sources du Roman de Renart. »
Volgens hem zijn de oorspronkelijke Reinaerts,
gedichten, die de verschillende « branches » van den
Roman de renart vormen, opgesteld in het Fransch.
Die oorspronkelijke gedichten zijn verloren gegaan;
de Duitsche Reinhart is er een navolging van, en
ontstond omstreeks 1170.
Waar onze Reinaert -- eèn der oudste dichtstukken in onze moedertaal -- ontstond, daaromtrent laten
de plaatsnamen weinig onzekerheid; moeilijker te
beantwoorden is de vraag, wie de maker er van is.
Willems en Serrure noemen onzen Reinaert een
oorspronkelijk werk. Jonckbloet e. a. meenen, dat
het I e gedeelte van ons gedicht navolging, het 2e
oorspronkelijk is, terwijl Sudre in heel ons epos een
navolging ziet van een Fransch handschrift. Volgens
Mulder heeft een onbekende omstreeks 1200 een paar
branches samengevoegd, en is zijn werk het origineel
geweest, dat Willem omstreeks 1 250 in het Dietsch
bewerkte.
Wie nu die Willem is, die den « Madoc » --als er ooit een gedicht van dien naam is geweest,
dan is het verloren gegaan, tenzij men in dien naam
een vervorming lezen wil van Malagijs -- maakte?
E
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Men heeft er een tijd lang voor gehouden Willem
van Utenhove van Aerdenburg in Vlaanderen, tijdgenoot van Maerlant.
Wat betreft de bedoeling van den dichter, wat
betreft de strekking van 't gedicht, hieromtrent merkt
Jonckbloet op, dat tusschen de regels te lezen valt,
hoe de burger-dichter zich vroolijk maakt over de
zegepraal van den gèest des poorters, in zijn opkomst,
over de stoffelijke kracht van den zinkenden adel.
Het gedicht zou dan beschouwd, kunnen worden als
uiting van den ontluikenden anti-feodalen geest.
De inhoud van het epos komt in hoofdzaak op
het volgende neêr :
Als de zomer in 't land komt, houdt de koning
een hofdag; alle dieren zijn aanwezig, behalve de vos,
tegen wien van alle kanten allerlei beschuldigingen
worden ingebracht. Koning Nobel zendt zijn bode
Bruun naar Maupertuus, Reinaerts kasteel, die echter
slachtoffer wordt van de sluwheid van den vos, en
niet dan tamelijk gehavend aan 't hof terugkeert. Nu
wordt Tibeert de kater tot den snoodaard gezonden,
wien het lot evenwel niet veel gunstiger is dan zijn
voorganger. Dan is het Grimbeert, de das, die den
vos zal dagvaarden, en wien de onverlaat ook werkelijk volgt. Reinaert biecht onder weg al zijn zonden
op, om daarna met groote onbeschaamdheid ten hove
te verschijnen, waar hij ten slotte, tot straf voor zijn
wanbedrijven, verwezen wordt naar de galg. Htj verzoekt, dat dit vonnis 'zoo spoedig mogelijk ten uitvoer
gelegd zal warden, en legt in den tijd in welken de
galg wordt gereed gemaakt, in 't openbaar zijn biecht
af, en maakt daarbij melding van een samenzwering
tusschen Tibeert, Bruun en Isengrij n teg 3n den
.Koning; in verband met deze mededeeling wordt de
misdadiger vrijgesproken, die aanstonds zint op wraak.
Bruun en Isengrijn moeten alras boeten voer hun
misdaad, Reinhaert geeft voor een bedevaart te gaan
doen tot verzoening van zijn schuld. Alle dieren doen
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hem uitgeleide, de ram en de haas gaan zelfs meê
tot Maupertuus, waar de laatste door hem den kop
wordt afgebeten, welken hij den eerste meêgeeft ter
bezorging aan den Koning. Hij zelf houdt zich voortaan schuil
Vrs. 1 -5.
Willem, die Madock maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernozde so haerde
Dat die geente van Reznaerde
Niet te recht en es gescreven.

Vrs. i-5.
Het verdroot Willem, den dichter van
den Madock — aan welk gedicht
hij zoo menigmaal zijn nachtrust
opofferde —, dat het leven van
Reinaart niet nauwkeurig was beschreven.
Vrs. 88-93.
Vrs. 88 -93 . `
Mi hevet Reinaert, dat felle dier, Mij heeft die boosaardige Reinaart al
zooveel kwaads gedaan, dat ik alles
So vele te leede gedaen,
ongetwijfeld niet zou kunnen oplc weet wel, al sonder waen,
schrijven al had ik er zooveel per.
Ware al tlaken perkement,
kament voor als men laken maakt
Dat men maket nu te Gent,
te Gent.
fine gescieeft niet daer an.
Vrs. 181-182.
Vrs. 181-182.
Het is een oud spreekwoord : « uit
Ende hets een out bzcpel •
's vijands mond komt zelden waarVzants mont seit selden wel.
held. »
Vrs. 258.259.
Vrs. 258-259.
Om recht wert men qualike quite Terecht gaat het met ons bezit : « zoo
gewonnen, zoo geronnen! »
Dat men hevet qualic gewonnen.
Vrs. 264.268.
Vrs 264-268.
Sinds de koning zijn vredesbevel heeft
int dat die coninc sinen ban
uitgevaardigd, durf ik te zeggen, dat
Hevet geboden, ende sinen vrede,
hij niet anders deed dan alsof hij
So wetic wel, dat hine dede
kluizenaar ware.
Dinc negeene, dan of hi ware
dermate ofte clusenare.
Vrs. 334.336.
Vrs. 334.336.
Zij gingen in een mooi park, dat bet
Ende gingen in een scone part,
sloten lag in een muur, waarbinnen
Dat was beloken in eenen mure ;
zich een stal of schuur bevond.
Hier binnen stoet eene scure.
Vrs. 480-487.
Vrs. 480-487.
Bere Bruun, dit seggic voor dit here, Mijnheer -de Beer, ten aanhoore vad
deze vergadering beveel ik u deze
Dat gi dese boscap doet :
boodschap te doen ; en ik verzoek u
Ooc biddis u, dat gi sijt vroet,
zoo wijs te zijn, dat gij u wacht voor
Dat gi u wacht van baraet.
elk bedrog. Remaert is even boosReynaert es fel ende quaet :
aardig als valsch, hij zal u vleien en
Hi sal u smeken ende liegen;
voorliegen, en, als hij kan, bedriegen,
Mach hi, hi sal u bedriegen
met even vriendelijke als valsche
Iet valschep woorden ende met
woorden.
sconen.
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Vrs. 602-607.
Vrs. 602-607.
Een dorper, heet Lamfroit, woont Een dorpeling — Lamfroit geheeten
— die hier dicht bij woont, heeft
hier bi,
zooveel honig, dat gij 't waarlijk in,
Hevet honich so vele, te waren,
zeven jaar niet zoudt opeten. Dat
Gine atet niet in VII jaren.
breng ik binnen uw bereik, heer
Dat soudic u geven in u gewout,
beer, zoo gij mij ter wille zijt en aan
Here Brune, wildi mi wesen hout,
't hof voor mij pleiten wilt.
Ende voor mi dingen te hove.
Vrs. 648-654.
Vrs. 648-654.
Dat was, eist waer, so men mi seide, Dat was — als het ten minste waar is
— gelijk men mij zesde, een timEen temmerinan van goeden love,
merman van naam ; op zijn erf had
En hadde bi sinen hove,
hij een uit het bosch gehaalden eik
Een eeke brocht uten woude,
gelegd, dien hij door midden zou
Die hi ontwee dieven sonde,
klieven ; daartoe had hij er twee
Ende hadde twee weggen daer in
wiggen in geslagen, zooals de tim-C
geslegen,
merlui gewoonlijk doen.
Also temmermans nog plegen.
Vrs. 1516.152.
Vrs. 1516-1521.
Die selve pape hadde enen spiker, Diezelve geestelijke had een kast,
waar menig vet stuk varken vleesch
Daer menich vet bake in lach;
in lag, en waaraan ik mij dikwijls te
Des haddic dicken goet gelach.
goed deed. Onder in die kast had ik
Onder dien spiker haddic een gat
in een verborgen hoekje een opeVerholenlake gemaect in dat
ning gemaakt : daar liet ik Isengrim
Daer dedic Isengrijn in crupen.
in kruipen.
Vernoide. — A. v. vernoien = verdrieten (fr. ennuyer).
Haerde. — Zeer.
Geeste. -- Lat. gestus, gedraging, verrichting.
Reznaerde. — Regin hard, zeer sterk.
Gescreven. -- Beschreven.
Ic etc. — Asundeton (wij zeggen : dat ik wel weet etc.)
Waen. -- Nog in : iemand verkeert in dezen of dien waan en in
argwaan.
Perkement. — Genoemd naar Pergamus.
Irae. — Samentrekking van ic en (ik niet).
Bispel. — Spreekwoord; 't Duitsche « Beispiel »; spel in den zin
van woord nog over in het Engelsche « Gospell »,, godswooid, evangelie.
Viant. — Letterlijk : de hatende, evenals vriend de beminnende
beteekent en Heiland de genezende.
Quite. — Kwijt, Lat. quietus.
Ban. -- Openbaarmaking, gebod, later uitsluiting uit kerk of staat.
(in verband met het Grieksche « phainein », openbaar maken.)
Ban en Vrede. -- Endiadys.
Hermite. — (van 't Grieksche erèmos, eenzaam) eenzaam levend.
Clusenare. -- (van 't Latijnsche claudo of cludo, sluiten die afgesloten, in een kluis, leeft.
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Parc. — (Afgeleid van 't Grieksche « par » en « oikos », bij en
,gebouw).
Scure. — Duitsch : « scheuer », Fransch « écurie ».
Beloken. — Gesloten, van het oude « beluiken », nog overig in de
benaming van den Zondag na Paschen : beloken of (verbasterd) blokken
Paschen.
Stoet. — Imperf. van standen, (saámgetrokken « staen »).
Here. — Heir, vergadering.
Vroet. -- Verstandig, nog overig in « vloedvrouw » en « vroedschap ».
Van. — Wij wachten ons thans voor iets.
Baraet. — Bediog, list; is wel niet afgeleid van bal en iaet, slechte
raad; men denke hier aan 't Grieksche « prattein ».
Quaet. — In den zin, in welken wij nog het woord « vuil » een
enkele maal gebruiken; zoo het Duitsche « koth », vuilnis, drek.
Mach. — Van moghen, kunnen.
Dorder. — Eigenlijk dorpeling; voorts gebruikt in den zin van
eenNoudige, en dan, evenals het Fransch « vilain », ook in die beteekenis
van verachtelijk mensch, smeerlap.
Beet. — Met name, Lat. « nomine >,.
Te waren. — In waarheid, dikwijls als stopwoord gebruikt.
Gewout. — Beschikking; het Duitsche « walten » beteekent beschikken.
De verwisseling van al en ou is een zeer gewone, men vergeliike ons
houden en 't Duitsche halten, koud en kalt, ons kout en ons kallen enz.
Hout. — Hout en hulde is 't zelfde; iemand « houw en trouw » zijn.
Dingen. -- Rechtspreken, (waarvan men vroeger ten onrechte
Dinsdag afleidde, dat daarom eertijds Dingsdag geschreven weid).
Temmerman. — Timmeren, frequentatief van timmen, het Grieksche
« demein », waarvan i dooma », dom.
Love. — Van « lof », dus prijzenswaardig.
Eeke. — Eikenboom.
Ontwee. — Het Duitsche entzwei.
Pape. — Priester, Lat. papa.
Spiker. — Vooiraadschuur (van spica, aai), dan : kast.
Bake. — Het Eng. bacon, spek ; oudtijds verstond men onder een
bake of baecke een varken.
Gelach. — Gelag, vertering, spijs.
Verholenlike. — Op verholen wijze.
Grosthuzzen.
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ÉÉN MAN, ËÉN WOORD.
KERSTVERTELLING.

vrouw, wat scheelt u? Gi l drentelt zoo maar
het huis rond, maar taal of teeken krijg ik niet
van u.
— En gij zit daar nochtans blijgemoed te staren op
uwen kerstblok ; 't is alsof gij het niet gebeteren kondet.
Waaraan denkt ge zoo ?
— Ik ? Wel, aan alles, en toch eigenlijk aan niets.
-- Nu, ik wel, herneemt de vrouw, stilstaande en haren
man eenigszins spottend beziende, ik denk wel aan iets
ik vraag maar gedurig aan mij zelven waarom toch, dezen
nacht nog, alle jaren die kerstblok hier moet branden in
plaats van een ander houtvier of, liever nog, de stoof.
— Ja, zegt de man, dat- heb ik zoo van vader alt ij d
gezien en gelijk hij dat deed wil ik dat ook doen, zoolang
ik leef en baas blijf.
— Dus, omdat vader dat deed I Maar vader deed zooveel. Vader ging naar de Kerstmis, en te biechten ook
als 't hoogdag was; hij hoorde 's Zondags vespers en lof
en ging in de week ook al dikwijls ter kerke. Verder nog
derfde hij vleesch en vet des Vrijdags en op zulke dagen
als deze enz. Maar dit alles zijn immers bijgeloovige dwaasheden van den ouden tijd.
-- Ja, dat zijn ze, grommelt de man.
— Maar die kerstblok alléén, die blijft verschoond,
vervolgt de vrouw, die alléén heeft het voorrecht tijd en
aandacht in te nemen van een overtuigd en verlicht man,
zooals gij. Is dit niet onverklaarbaar ?
De huisvader, die inderdaad aan den heerd bezig zit
met, vol bezorgdheid, een dikken blok hout goed in vlam
EWEL,
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te houden, heft bij de opmerkingen zijner vrouw nu plots
het hoofd op en zegt meer of min gestoord :
— Hebt gij lust om te gekscheeren, Melia, hewel ga
dan uw gang maar. Ik, ik heb lust om mijn vierken hier
te stoken op mijne manier; ik heb dat ééns zoo gezegd
en beloofd en 'ge weet, bij mij is 't : één man, één woord.
-- Kom, kom, Vitus jongen, daarom u geen kwaad
bloed gemaakt ! Ik betwist immers uwe meesterschap niet,
en zelfs misjon ik het u niet, dat gij uw genoegen in dat
vierken vindt. Zie, om u zulks te bewijzen wil ik mij wat
bij u zetten; alles is nu toch meest aan kant en gereed
voor morgen; dus ons de schenen een beetje warmen zal
ons deugd doen; 't is koud en allengskens worden wi j al
eenen dag ouder.
Baas Vitus, zooals de vrouw hem noemt, richt nu de
gebogen leden gansch op en met een halven lach zijne
wederhelft beziende : <' fa, zoo is 't beter, » zegt hij.
En zij herhaalt het woord met eenen zucht : U Beter,
beter I Ach zie, man, mij dunkt het zoo dikwijls dat er hier
zoo veel, o zoo veel toch beter zoude kunnen gaan, als
wij maar wilden ! ..
— Als wij maar wilden, 't is veel gezegd dat I En wat
zooal, als 't u belieft ?
-- Bij voorbeeld, man, was het niet beter, en veel
beter, de eerste jaren van ons huwelijk, als wij nog deden
en lieten at vader en moeder deden en lieten, omdat wij
nog geloofden gelij k die brave ouders ? Was het hier niet
ééns zoo gezellig, niet dubbel genoeglijk, als wij ons niet
bekommerden met al die nieuwe wij sheid en met al die
berekeningen van eens andermans winsten en inkomsten enz.?
-- Jamaar, Melia, de wereld is nu zoo niet meer, mensch;
wij hebben geleerd te denken, wij hebben gehoord en gelezen
en 't valt nu zoo gemakkelijk niet meer aan pastoors of
andere rij ke luiaards den armen werkman te bedriegen !
-- Maar ik zie echter niet mat er voor ons gewonnen
is met al dat weten en al dat strijden om gelijk en om
recht alhier en recht aldaar ! Ri j ker of gezonder zijn wij er
toch niet door geworden en welgezinder nog veel min. Ik
beweer maar, Vitus, en dit zult ge niet loochenen, dat het
hier vroeger veel beter en vroolijker was. Nu vraag ik maar
enkel wie ons zou beletten te doen en te denken als toen ?
— Wie ? ... Onze overtuiging, ons geloof, vrouw !
NN
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Ons geloof, ja; of liever ons ongeloof, helaas !
— Maar vrouw, nu gaat gij toch zeker niet 'zuchten
omdat gij verstandiger zijt dan zoovele dwaze vrouwen, omdat
gij klaar ziet in den gang der wereld en recht uit onrecht,
waarheid uit bedrog weet te scheiden 2
— Ik betreur de gerustheid van gemoed, Vriend, die wij
verloren hebben, ik betreur de hoop en dus den moed dien wij
kwijt zijn zoohaast er iets hapert. Gij weet het nog genoeg, niet
waar, van in uwe laatste ziekte, ook nog bij het missen onzer
erfenis van Tante Elie en zelfs, dagelijks, bij het leiden en
beteugelen van onzen Medard; wat .....
P-- Ja, die ook, onderbreekt de man wrevelig, wat is er met
hem aan te vangen! Hij luistert naar niets !
— Omdat wij geene wapens hebben, man, omdat wij geene
wapens hebben!. .. Zie, denk er van wat ge wilt; maar dikwijls benijd ik het geluk van uwen broeder Jaak!
— Jaak nu, roept de man nog bitsiger ; eerst Elie, dan
Medard, dan Jaak! Zijt gij er waarlijk op uit, Melia, om mij
dezen avond alle kwaad bloed mogelik naar de hersens te
jagen?
— Gif weet wel, niet waar, Vriend, dat uw broeder, ook
bij mij , op 't beste bladje niet staat, daar hij het is, beweer
men, die u bij tante heeft zwart gemaakt; iets wat intusscheri,
juist niet bewezen is. Maar dit nu daargelaten ; moet gij niet
bekennen dat in dit huishouden orde heerscht, dat daar overeenkomst en welgemoedheid te huis zijn en de kinders er
hunne ouders helpen en eerbiedigen? En zoude het juist niet
zijn omdat deze laatste er de wapens nog bezitten om het
komende kwaad te keer te gaan; juist omdat zij nog gelooven
en doen gelooven dat God het goed loont en het kwaad
straft?
— Dus zoudt gij waarlijk nog willen zijn zooals die
achteruitkruipers i
— Achteruitkruipers, achteruitkruipers! Maar die menschen gaan vooruit, en gingen vooruit zelfs v66 r hunne zoogezegde deeling, dat was te zien en iedereen weet dat!
-- Ja, ja, al zulke pijlaarbijters en mouwvagers, dat wordt
door pastoors en nonnen ondersteund, waarmede zou dat
moeten bekommerd zijn ?
— Foei, Vitus, dat is niet schoon van u, man ! Vroeger
hebt gij wel honderd malen zelf gezegd dat pastoors en nonnen
naar uwen broeder niet omzagen, omdat hi j uw karakter heef'
---
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en voor niemand omgaat om de waarheid te zeggen t .... Maar
als nu alle godvruchtige menschen noodzakelijk valsch moeten
zijn en bij de geestelijken op schuim moeten loopen, dan is uw
kwezelke ook.....
— Ho, ho ! Als 't u belieft, Moederke, onze dochter is er
Bene uit één stuk, eene van die echte goede die 't meenen, en
kdie het doen lijk zij meenen; eene uit de duizend is zij en van
haar wil ik geen kwaad hooren; verstaan ?
— Nu goed, wij weten het wel dat zij uw hertelap is; en
toch, in allen gevalle, is zij in haar eenvoudig geloof en met
al hare verouderde gewoonten, niets dan eene arme sukkeles,
een onnoozel, onwetend schaap!
— Kom, Vrouw, 't is schande zoo met uwe dochter te
gekken, vermaant de man ernstig; met haar die ons altijd zoo
genegen en gedienstig geweest is; met haar het licht, de blijheid
en het leven in ons huis. En waar hadden w ij geweest, zonder
haar, als wij , veeleden winter, beiden zoo erg met de influenza
lagen ? Kon er wel eene moeder beter voor hare kinders
zorgen dan zij voor ons, en daarbij nog voor al de anderen
zorgde? En wat er ook tegengaat of verkeerd zit, is zij het niet
altijd die alles in de beste vouw slaat en den weg wijst tot vrede
en overeenkomst ? En met zulk een meisje kunt gij spotten:
Vrouw ?
— Neen, neen, baas lief, met haar spot ik geenszins ! 't Is
veeleer met ons dat ik lachen wil, met ons eigen, ja, die zoo
veel dingen zeggen en doen die met elkander in strijd zijn. Ik
bewonder Nella, integendeel, en... en wil ik u iets zeggen om
te bewijzen hoe ik het meen? ... Hewel ik ga morgen, om vijf
uien, naar die lange Kerstmis ! .... En wilt ge meêgaan, zooveel
te liever.
— Wel, wel, dat braaf vrouwtje, roept Vitus. Ziedaar nu
Bene moeder die bekeerd wordt door hare dochter! Ha, daarmede moet ik deze gelukw enschen, wacht maar! Met mij,
echter, is het juist zoover nog niet gekomen , bij een man valt
de overtuiging zoo gemakkelijk niet omver : één man, één
woord, dat weet ge..... Nu, nu, 't kan misschien zoo al goed
zijn \ oor vrouwen, ziet ge ..... Maar, waar zit Nelleke dan
toch zoo lang; ik ben ongeduldig haar het goede nieuws te
berichten.
— Zij is nog werk naar huis gaan dragen en terzelver tijde
Benige boodschappen doen , haast is ze daar .... hoor : is dit
haar stap niet?

122

ÉÉN MAN, ÉÉN WOORD.

Inderdaad, eenige oogenblikken later stapt een jong
meisje welgemoed het huis binnen. Zij ziet er zoo drij tot
vier en twintig jaren uit, schijnt gezond en wel te pas en
daarbij zeer handig en vlug. Zij glimlacht eenigszins schalks
als ze den kerstblok bemerkt en zegt terwij l ze haren korf
ijdelt : « Hasa, daar haalt gij eer af, Vader, zoo een schoon
kerstviertje; dat zal deugd doen want 't is koud, buiten. »
Maar Vader is ijlings van zijnen stoel opgestaan en statig
voor zijne dochter buigend zegt hij met gemaakte plechtigheid : — Ik wensch u hertelijk geluk, Juffrouw mijn Kwezeltje, om de behaalde zegepraal!
Nelleke wordt rood tot achter de oorera (zou hij wel
iets vermoeden ?) toch vraagt ze bedeesd naar de reden
van dien gelukwensch. Moeder heeft intusschen de verlegenheid harer dochter wel bemerkt en zij lacht heimelijk;
immers, zij weet wel van iets. Doch vader, die niets bijzonders bemerkt of het niet wil bemerken, zit terug op zijnen
stoel neder en lacht.
— Ja, ja! zegt hij, speel maar de onnoozele, alsof ik
niet wist dat uwe schoone sermoenen Moeder den kop
hebben doen draaien en zij nu met hare dochter om ter
best wil doen om Onze Lieven Heer van het Kruis te bidden.
-- Wel Vader, wat leelij ke redens, pruilt Nelleke..... En
als Moeder nu eens genegen was om een Onze Vader te
bidden, wel dit kan immers toch nooit kwaad!
— Jamaar, jamaar; verbeeld u eens dat die brave vrouw
nu morgen in den donkeren en de koude naar de Kerstmis
wil loopen (misschien wel te biechten gaan ook) en dat ze
wel zoude willen zelfs dat hare goede Vitus meêginge! Wat
dunkt ge daarvan?
— Is dat waar ook, Moeder, lacht Nella, wel dat is
een goed gedacht ! En gij, Papatje, wat zou u beletten aan
Moeder en mij eens dit pleizier te doen?
— Ik ga naar de achturenmis, dat weet gij, zegt hij;
dit is waarlijk al vet genoeg en zij duurt nog veel te lang.
-- Maar de kerk zou u toch niet op het hoofd vallen,
Vader, als gij eens wat langer bleeft, en 't ware een veranderingje. Gij zult het toch ook niet laten voor 't gepraat
van anderen, dat weten wij, daarvoor zi l t gij veel te zelfstandig en uw eigen meester.
— Zoo is 't, zegt de man gevleid; ik laat mij door niemand
leiden of wetten stellen in die zaken ; ik heb mijne over-
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tuiging en doe lijk ik meen en zeg : één man, één woord.....
,Maar, zeg toch, wat ter wereld zou ik daar gaan doen,
ik die...,.
— Die toch weet dat al die dingen maar komediespel
zijn, voleindigt de moeder,
=– Al ware het maar om die verhevene plechtigheden
nog eens te zien, herneemt de dochter; en dan, dat verrukkend muziek! ..... Ho ja, 't is waar, ik vergeet het haast nog
te zeggen : Vader, gij die zoo voor 't muziek zijt, dat moet
ge noodzakelijk hooren, man; zulk muziek en zoo een
Kerstliedje; ach, hoe statig en zoet, terzelfder tijde! Het
heft u, als 't ware, van de aarde op naar omhoog!
— Zoo zoo, en sedert wanneer zijn hier zulke felle
muzikanten ? Nooit heb ik in onze gemeente iets gehoord
dat op muziek geleek of 't werd er door vreemden gedaan.
-- Maar, Vader toch! En weet gij nog niet dat sedert
maanden alles veranderd is ? Dat men nu in onze kerk zoo
schoon zingt en zelfs dat men koorzangen en stukjes leert
om in 't kort een Concert te geven in Den gouden Leeuw?
— Ik heb er hier en daar zoo al eens hooren mede
lachen, ja. De pastoorsschool moet wat opgehemeld worden,
zegt men ; daar is, zoo 't schijnt, geld noodig en die arme
sukkelaar van Mijnheer Pastoor kan dat toch uit zijne eigene
kas niet gaan halen. Daarom, zegt men, worden eenige boerenjongens gedwongen wat onnoozele liedjes en armzalige komplimentjes van buiten te leeren; en zij, die verder Mijnheer
Pastoors beste kinders willen blijven, zij n gedwongen, weêral,
dat spelleke te gaan aanhooren, in de handen te klappen
en... dan nog te betalen, op den hoop toe
— Maar, Vader toch!
-- Ja, Vader toch! En zi j n het die felle muzikanten
die ik zoude moeten gaan bewonderen? Wel, wel ^ En wie
stampt die lomphouten in eens al die kunst in ? Dat nieuw
stuk koster zeker, dat nog geen mensch kan bezien zonder
dat hij beschaamd en beteuterd ten gronde kij kt als hadde
hij een potje gebroken?
Wederom wordt Nella rooder, doch zij bedwingt wellicht hare innigste gevoelens, terwij l ze moedig antwoordt :
-- Ja, ja, stuk koster,,.,.. beschaamd en bedeesd..... Nu
wat dit laatste betreft, daar kan iets van zijn ; ook al met
sommige personen zeker ? .... Maar wat het kosterschap aangaat, daarin is die geen stuk, maar wel een heele, dat
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verzeker ik u. Weet gij wel, Vader, dat hij meer dan twaalf
medalien en diplomas bezit zoo voor muziek als voor
alle slach van dingen zijn vak betreffende ? Weet gij dat
hij nog dezen zomer de tweede is uitgeroepen in den
prijskamp van Brussel, tusschen al de organisten des lands?
Jamaar, dat is iemand, dat !
-- Zoo, zoo, lacht vader weêr ; wat zijn die kwezeltjes
toch op de hoogte van alles wat hun kerkgedoen maar
betreft. Doch weet gij ook wel, meisje, dat het, voor zoo
een heilig zieltje, maar aardig staat eenen jonkman zoo te
verdedigen ? Waart gij zijn liefje, gij deedt het niet beter !
— Maar vader toch, zegt de dochter wederom, doch
nu op eenen heel anderen toon en als bedeesd.
Moeder komt haar nu echter ter hulpe.
-- De waarheid mag toch ook wel eens gezegd worden,
gelijk over wie, meent deze ; ik ook houd van al dat
afkeuren en beschimpen niet zonder dat men wete waar
het scheidt..... Maar zeg, dochter, hoe kunt gij het ooit te
weten komen dat die mannen zoo schoon zullen zingen
morgen, gij hebt het immers niet gehoord?
— Of ik het gehoord heb ! juicht deze. Gl., weet, daar
het werk zoo geschikt kwam, hebt gij mij korts na den
middag laten te biechten gaan; het was echter nog wat
vroeg en juist waren de muzikanten eene laatste maal hunne
mis aan 't herhalen ; zoo hoorde ik het, o God, hoe schoon !
Waarlijk, vader, 't is zooals moeder zegt, zonder ondervinding kunt ge niet oordeelen. Ga dan luisteren, man :
ge zult daar hooren : Hendrik van den Notaris, Jacob Toonken
en den jongen doktor, die alle drij in hunne scholen muziek
geleerd hebben, gij zult er hooren twee drij aankomelingen
die alle dagen naar 't conservatorium gaan van de stad
maar die ik u niet ga noemen, nu; gij zult er nog hooren
Driesken uit Den .Handboog en zelfs den ouden Jellen van
wie gij altijd gezegd hebt dat zij zulke prachtige stemmen
bezitten, waaraan niets ontbreekt dan oefening en beschaving.
Hewel, dat alles is nu beschaafd en geschaafd en geoefend,
daartusschen komen dan nog wat jonge, frissch. stemmetjes
bij ; wel Vader lief, wees zeker dat het puik is.
— Zie, waarachtig, gij halve tooveres, gij zoudt een
mensch doen watertanden, schertst de baas, terwijl hij zijnen
kerstblok nog eens omwentelt. Hewel, hoor, ik w il de 't wel
door mij n eigen eens vaststellen of het zoo veel schilt;
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maar... hoe gedaan? De kleinen kunnen toch alleen niet
blijven en op Medard is geen staat te maken; die slaapt
dan wederom als een rus, want ziet nu is die weêral nog
niet te huis.
-- Ja, 't is waar, zegt het meisje, ik ben Medard tegen
gekomen; hij zal om tien uren te huis zijn, heeft hij mij
verzekerd.
— Ja, ja, verzekerd, er is veel staat op te maken!
— Maar wat nu het tehuis blijven betreft, zegt Nella,
trek maar gerust op met moeder. ik zal wel tehuis blijven!
— Gij ? En moet ge niet .....
- t' Onzen Heere gaan, wilt ge zeggen? Bekommer u
daar niet mede, vóór vijf uren ben ik reeds tehuis. Dan,
het muziek heb ik toch reeds gehoord en in de Hoogmis,
als 't God belieft, hoor ik nog wel iets. Zoo doe het dan
maar, Vader, zonder u te bekommeren, dan zult gij zien
en hoorera wat dat stuk koster kan uitwerken !
— Hewel ja, ik doe het, roept Vitus opgeruimd; en
als ik dat eens zeg 't is zoo : één man één woord! En
waarachtig, ja, als die knappe koster het naar mijn zin
doet; ... zie dan! .. .
— Dan, herhaalt de moeder, wat?
— Ja, dan bied ik hem tot belooning zijn felsten advocaat,
zijn trouwsten voorstander als bruidje aan in den persoon
van jonkvrouw Petronella, Isabella Kerstenen!
Daarop lacht de vader herteliik met de klucht en moeder
lacht mede; de dochter, echter wordt beurtelings rood en
bleek en doet geweld om hare aandoening te verbergen.
— Maar als hij u dan eens bij uw woord neemt, schertst
Melia, wat dan 7
-^- Ja, een woord is steeds een woord bij mij, lacht de
man; maar dan is zij daar immers nog, zegt hij, zijne
dochter aanwij zend; haar woord toch is het laatste!
-- En als ik u ook eens bij uw woord neem, vraagt
deze eenigszins hersteld, eenigszins verlegen; wat dan ?
— Ja, daarin ben ik gerust, meent de man. Maar wat
spreuken toch voor een kwezeltje!
— O ! zoo een ding kent ge soms toch niet, weêrlegt
Nelletje, schalks den vinger opstekend, pas maar op, Papatje t
En dan nog blijf ik er bij, zegt deze uitdagend : één
man, één woord t Beproef het maar, ge zult het ondervinden.
In de nabijheid wordt men nu echter stemmen gewaar
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op straat ; 't is Medard die van zijne gezellen afscheid
neemt. Niet zoohaast heeft de vader de stem zins zoons
herkend of zijn gezicht versombert, zijn lach is weg, als
weggetooverd.
Is dit nu geen wonder ? Die zoon, in vaders denkbeelden
opgevoed, die zoon van vaders zoogezegde overtuiging
doordrongen zóódanig dat hij aan niets meer gelooft en
overal het haantie vooruit is waar er tegen de oude v ooroordeelen en het bijgeloof geworsteld moet worden ; die
zoon is hoegenaamd vaders troost of trots, zelfs zijn vriend
niet !
Intusschen hij, die hier reeds twee maal ter sprake
kwam, treedt binnen. 't Is een welgebouwde jongen die,
op 't zicht te oordeelen, een jaar of twee moet gelot
hebben. Zijne trekken zijn echter niet aangenaam : zij getuigen
van vermoeidheid en overspanning, zooniet van geest —
dan toch van levensgenot ; zijne oogen zijn glansloos en
zijn gelaat dof van kleur en mat. Niet zoohaast is hij den
dorpel overschreden of, het vier bemerkend, zegt hij : « Hasa!
Vader, de verlichte vrijgeest is nog eens met zijne oude
superstitien voor den dag gekomen. Hoelang nog zullen
wij hier in huis van dien onnoozelen trantel moeten zien! »
- Hoor, mijn schoone Mijnheer, dat gaat mij aan,
zegt vader Vitus, en zoolang ik hier ben doe ik mijn zin.
Wit 't zoo niet aanstaat ga waar hij beter is.
— Ja, altijd 't zelfde liedje, spot de jongeling bitter;
maar met altlat komen uwe vrome daden toch niet overeen
met uwe groote woorden, man, dat zeg ik !
-- Hoor, genoeg daarvan, zoo breekt de moeder af
met dien woordentwist ; wilt gij eten, jongen, 't is nog warm ;
ziedaar...
--- 't Ziet er waarlijk nog lekker uit, schertst de aangesprokene, zoo een magere kost ! Nu, ik dacht het wel ;
daarom ben ik met Nandje meêgegaan bij den President.
Die had, voor de vrienden een goeden schotel gebraad
met aardappelen doen bereiden waarna een malsch kieken;
dat was andere kost, hé, met den vigeliedag ?
Nella, die hij onder dit gezegde misprijzend beziet,
schudt eventjes treurig het hoofd en zucht : « arme jongen!
-- Ja, ja, arme ,jongen, herneemt de broeder. Ga ditnu maar zaturdag aan den onderpastoor vertellen, meisje,
dan krijgt ge zeker geene absolutie.
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--• En ik herhaal u nog eens, Medard, zegt de vader
gestoord, dat gij Nelleke daarover met rust zult laten. Elkdoet hier naar zijn gedacht, in die zaken ; zij en gij en
Iedereen. Ik wil daarover dus niet getwist hebben of geene
spotredens hooren.
-® Nu, nu, wij weten 't wel, Juffer Pieternella mag in
hare godvruchtigheid niet gestoord worden. Proficiat, mijn
duifje, dank aan u mag broeder Medard hier staan waar
de bezem staat, en zwijgen is voor hem onverbeterlijk.
't Zal dan maar best zijn dat ik onder de sargién kruipe ;
ook, als ik morgen voor elf uren niet beneden ben laat
mij maar in rust, 't is een teeken dat ik goed Iig.
Daarmede is de lieve zoon naar boven getrokken, zonder
der ouders zegen, zonder iemand zelfs goeden nacht te
wenschen, hij is daartoe immers veel te groot geworden en
veel te verstandig en te beschaafd ook !
Aan 't smeulend houtvuur schijnt men daar echter niet
veel belang in te stellen ; zulkdanige handelwijze zal gewis
schier als dagelijksche kost tellen ; want, nadat vader in zijn
eigen nog wat gegromd heeft neemt het gesprek op nieuw
eene andere wending.
Eindelijk is de kerstblok haast gansch opgebrand, geen
Maai is er meer in te krijgen en, hoe voorzichtig de baas
hem ook behandelt, toch stort hij gansch in een gloeienden
hoop kolen neder.
-- Tijd van slapen gaan, menschen, zegt de man.
-- Ja, vooral nu gij zoo vroeg op moet zijn, baas,
antwoordt Melia ; ga dan maar gauw, vent ; ik moet nog
een minuut of twee met Nella hier blijven, alles is nog in
regel niet.
--- Gewis moet gij nog 't avondgebed helpen opzeggen,
schertst hij weder, niet waar, braaf vrouwtje ?
-® Ook al mogelijk, baas ; slaap nu maar rustig ; ik zal
den gloed voorzichtig onder de asch ratelen en dan stil
bovenkomen om u niet te storen ; wees zonder vrees.
- Nu, zooals gij wilt I — En een stillen doch welgemeenden groet aan vrouw en dochter sturend trekt hi j den
trap op.
't Is nog zoo geen kwade vent, die baas Vitus, verwaand
is hij, ja, en vooral misleid. Zie, eer hij nu in bed stapt
maakt hij nog een kruisteeken; uit oude gewoonte doet hij
dit dagelijks, meest altij d gansch verstrooid, doch nu gaat
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het trager en oplettender ; waarom? Hij weet het zelf bijna niet
en in zijn eigen moet hij er mede lachen. Eer hij echter
in slaap valt komen hem Nella en Medard nog voor den
geest ; welk verschil ! En dan met, die anderen, die veel jonger
zijn, hoe gaat hij het met die nu aanleggen ? Van den grooten
kan hij niet veel goed zeggen, neen, waarlijk niet en nochtans,
die kweekte hij naar zijne overtuiging! o Neen, van de degelijkheid dezer overtuiging, vooral om kinderen te kweeken, is
hij nog juist zoo overtuigd niet!
Intusschen zijn moeder en dochter beneden tusschem
vier oogen.
— Ja, ja, meisje, 'k heb het wel gezien, zegt Melia, en
ook, ik heb er al iets over gehoord toch ; wat is daar nu zooal
van ?
— Wel Moeder, wat kan ik daaraan doen ? De jongen
heeft het zeker in mij gezien, dat word ik al lang gewaar;
nochtans mij aanspreken durft hij echter niet.... als hij mii
ziet dan blozen en bedremmeld zijn, ja, lijk vader zegt, en
daarmede al.... Toch, aan onkel Jaak heeft hij naar mij
vernomen, ja, en die heeft het mij overgezegd.
— En wat hebt gij hem laten antwoorden ?
— Ik heb gezegd dat hij zulks met u en met vader moet
zien klaar te spinnen.
--- Dus, gij hebt niet geweigerd !
— Ach, Moeder!
— 't Ware het ergst voor uwen vader, kind!
— En voor u dan, Moeder ? Er is zooveel werk hier....,
Ook, ik heb nog niets gezegd.... ik ben nog zoo jong, ik kan
wel.... ik zal.... Ach Moeder, Moeder !
Beschaamd en ontsteld bergt de maagd haar brandend
gelaat aan moeders boezem Wat gaat toch in haar om ?
— Ja, ja, wij zijn er wel mede, mompelt de vrouw; wie
hadde zoo iets van u gedacht, meisje ! In alle geval, wij
zullen zien alles in 't beste te keerent laat mij maar begaan,
kind.... Maar zie, nu is het tijd om ons vuurken uit te dooven
en op le trekken .... Doch.... gij moet nog bidden zeker?
— Natuurlijk, Moeder.
— Bid dan hier, 't is boven zoo koucl! .... Daarbij ik
zal meêbidden, als ge wilt.
— o ja, Moeder, doe dat, 't zal nog zoo wel gaan!....
— Ik weet het wel, en daarbij, kind, rechtuit gesproken,
uw vader lacht er wel mede, maar ik voel dat ik moet ver
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anderen of 'k heb geene rust meer. Ach, wat was hier alles
veel beter toen wij nog eenvoudige, christene menschen waren
en van al die nieuwe wijsheid niet wisten !
— Het zal altemaal nog wel eens goed komen, Moeder,
ge weet wel dat Vader zoo wonderlijk niet is. Laat ons dan
maar moed hebben.... en nu
In den Naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes
Amen.
(Wordt voos Igezet.)
Ileist-aan-zee.

AL, WALGRAVE.
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TAALPHANTASMEN.
Opvolgenlijk,
« De opvolgenlijke moordpogingen op den czar (sic voor czaar)
en op den italiaanschen (Italiaanschen) minister Crispi, » Volksb.
3o•6-'94.
Waar komt die monsterachtige woordvorm vandaan? Zoo 'a
woord kan in 't Nedl. niet bestaan ; er worden in onze taal geen
bijv. nw. afgeleid van noemvormen door middel van het achtervoegsel lijk; evenmin van tegenwoordige deelwoorden — de vorm
opvolgendlijk wordt ook aangetroffen, naast ovvolgentlijk. — Wel
worden bijv. nw. door middel van bewust achtervoegsel afgeleid van
werkwoordelijke stammen : draaglijk, beminnelijk, bekoorlijk,
sterfelijk. Bestond een dergelijke afleiding van opvolgen, dan
zou ze den vorm opvolgelijk hebben. Maar ze bestaat niet.
Opvolgenlijk behoort niet tot de gesproken taal in Zuid-Nederland ; het is een product van het verbasterd taalgevoel van den
geletterden Vlaming, die zijn taal heeft geleerd, waar ze niet te
leeren was. Hij leze toch Nederlansch!
Gesteld nu, dat de aangehaalde vorm, liever nog opvolgelijk,
kon bestaan, dan zou hij nog niet uitdrukken, wat er mede bedoeld
wordt. Er is spraak van moordpogingen, die elkander opvolgen;
dat begrip ligt niet opgesloten in het woord opvolgen, maar wel
in achtereen volgen, Daarom was het gepaste woord hier achtereenvolgend.

Beurshaas.
u Het is dunkt mij, de plicht der lournalisten, y het publiek van
zulke ondernemingen te onderrichten; doen zij 't niet, dan profi-teeren alleen de beursharen van de onwetendheid van het publiek. n
Denderbode, io, 6, '94.
Een beurshaas was een dier, waar ik tot nogtoe niet mee
bekend was.
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De courantier zal wel eens gelezen hebben van 'n beunhaas;
doch dat woord maakte slechts een onvolkomen indruk op zijn
geest en toen hij 't voor eigen rekening wou bezigen had het den
vorm beurshaas gekregen.

RegeeringlooTen,
« De verbijstering, welke de te Parijs gepleegde aanslagen
der regeeringlooren verwerkt hebben, is nog niet tot bedaren
gekomen. » Flamingant, 4, 3, '94.
Dat is eene poging om anarchist door een Nederlandsch woord
te vervangen; maar die poging mislukt. Regeeringloos kan alleen
beteekenen : zonder regeering ; dat is een anarchist, hoezeer het
tegen lijn zin zij, nergens ; overal staat hij nog onder een regeering. Doch hij is een vijand van de regeering — dat begrip ligt
niet in regeeringloos —; zijn naam is afgeleid van anarchie =
staat van een land zonder regeering, en heeft dus de waarde van :
burger in spe van een land zonder regeering. Het is nutteloos
een algemeen gebruikt en begrepen woord als anarchist te willen
vertalen.

Verbeelding.
« En konden de koningen, prinsen... die onze verbeelding
ons hier voor den geest toovert, in deze verdwenen stad terugkeeren, welke het genie van eenige kunstenaars heeft heropgewekt (weer opgewekt of liever weer in 't leven geroepen), dan
zouden zij zich evengoed te huis gevoelen als voorbeen in het
groote, oude Antwerpen.
De verbeelding wordt nog versterkt door het leven en de
bedrijvigheid, welke in deze tooverstad heerschen. » VVlksb.
5, 5, '94.
In den eersten zin is verbeelding goed gebezigd : notre imagination, d. i. de kracht om beelden voor onzen geest te doen
rijzen. In den tweeden zln zou het moeten beteekenen : den waan,
waarin men door 't geziene gebracht wordt, dat men zich werkelijk in het oude Antwerpen bevindt. Door 't geziene worden de
zinnen verschalkt, begoocheld. Het passendé woord is begoocheling = illusion.

SplitveTel.
« Hartelijk dank, dat is het werk van eenen kortzichtigen
splitveTel, niet het mijne. » J. MICHEELS, Belfort, '94, 7, 19.
Het is niet de eerste maal, dat de Heer Micheels dit woord
bezigt : « De ware dichter, .... zal zich om de splztvecels en haarklievers niet bekreunen, welke hem wegens eene ongewone wending,... voor hunnen rechterstoel willen doen verschijnen. » Prud.
V. Duyse, 291.
ik hoop wel, door Prof. Micheels niet voor het wezen te wor-
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den gescholden, dat hij splitvecel noemt, wanneer ik hem... niet
voor mijn rechterstoel daag -- dat zou den oud-leerling kwalijk
passen -- maar hem uitnoodig deze zijne schepping te willen
verantwoorden... als het mogetijk is. Men kan het goed voor
hebben bij 't scheppen van een woord, maar daarbij toch vergeten te rade te gaan met de regels der analogie, waar zulke
neologismen aan onderworpen moeten zijn. Drukt splitve-el uit,
wat er mede bedoeld wordt? Laat pis eventjes kijken. Een splitbout is een bout met een split = een spleet aan 't vooreinde;
een splztgat, krijgen we, met de mode van heden, genoeg te zien
aan de rokken onzer dames, wanneer deze Eva's kinderen ons op
de straat drie stappen vooruit zijn. -- Een splijthout is een wig,
d. i. een houtje, dat dient om te splijten. Een splijtmijt, een
splijtpenning is een schraper, een vrek, die een mikt, een penning
in tweeen zou splijten als de helften maar de waarde van het
geheel behielden. Wil de Heer MICHEELS nu een haarkliever een
man noemen, die ve,els splijt evenals een ander haren klieft, dan
zal hij dat mensch best een splijtveTel doopen. Anders blijft zijn
splztveTel een ve,Tel met een split, een gespleten vetel.

Schrifttaal.
« Ik durf den hooggeleerden heer Professor (I) aanraden, eerst
eens o. a. J. W. Mullers Spreektaal en Schrifttaal in het
Nederlandsch te lezen. » J. (2) Nieuwe School- en Letterbode,
Maart, '92.
Schrifttaal is een bokje, dat eenige gelijkenis met het voorgaande heeft; het komt in Zuid-Nederland wel meer voor De
samenstelling, die de taal noemt, waar men zich bij 't schrijven
van bedient, moet bestaan uit den werkwoordelijken stam + taal
schrijftaal; men zegt immers ook spreektaal en niet spraaktaal;
nijptang en niet neeptang; springslot niet sprongsZot. Trouwens,
in den titel van het genoemde opstel, heeft J. W. MULLER ook van
schrijftaal gesproken, J. (?) heeft verkeerd afgeschreven.

Betrek.
« En als bracht die mijmering haar op iets geheel anders,
iets dat er geen het minste betrek mede (2) scheen te hebben..,
zij dacht aan Idonia... » VIRG. LOVELING, Idonza, 199.

(i) Hier wordt bedoeld een leeraar aan een college _In dien
zin is professor een gallicisme. In 't Nederlandsch zijn de professoren sic, niet professors) leeraars aan éen Hoogeschool; zij , die
les geven aan Gymnasia of Hoogere Burgerscholen (onze Atheniea
of Colleges) heeten leeraars `Vu noemen ze allen door elkaar professors (sic) omdat het Fr. ze allen professeurs noemt.
(2) Betrekking hebben niet
avo!r du rappo r t avec is een
gallicisme; Nederl. betrekking op iets hebben.
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Betrek bestaat in 't Nederl. niet; het wordt alleen aangetroffen
in de Zuidnederlandsche schrijftaal. Het leeft ook niet in de
gesproken taal. 't Is zonderling : in de Zuidnederl. schrijftaal
zijn zoo 'n aantal woorden geslopen, die nergens en nooit een
werkelijk bestaan gehad hebben die alleen maar leven in Zuidnederlandsche kranten en boeken.

InTichiens.
(( Uit Rome wordt geseind, dat het Italiaansch Gouvernement
inTzchtens is de muntconventie op te zeggen, uit haat tegen
Frankrijk. » Laatste Nieuws, 8, g. 'g3.
Weer specifiek Zuidnederl. boekentaal; een dergelijk woord
met de beteekenis van vanpzns bestaat in 't Nederl. niet; het is
een analogievorm van krachtens, tijdens, wegens, voorzetsels ontstaan uit den derden naamval meervoud met de bijwoordelijke 's.
Doch znpzchtens is geen voorzetsel als krachtens enz. maar wordt
gebruikt als praedicatief bijv. nw.; het kan zich niet beroepen
op een werkelijk bestaan in de levende taal. Van Tznnens, dat
ook in Zuid-Nederland gebezigd wordt, geldt hetzelfde.

OpTichtens.
cc (jongere schrijvers) meteen leerende streng te wezen opTichtens hunne eigene gebreken en toegevend jegens die van anderen. »
D. CLAES, Taal- en Letterkundige A anmerkingen, 6.
OpTichtens bestaat in 't Nederlandsch niet; evenmin in de
Vlaamsche volkstaal ; behoort alleen tot de Zuidnederl, schrijftaal.
Het is nog een analogievorm van krachtens, volstrekt nutteloos
omdat onze taal zegt ten opTichte van en als synoniem hiermede
kan bezigen met betrekking tot.
Plecht.
cc Maar hemel! welk schrikkelijk gerucht komt eensklaps de
heilige plecht onderbreken? » CONSCIENCE, De Boerenhi jjg, 194.
_Het woord plecht heeft in 't Nederl. geen ander beteekenis
dan die van klein voor- of achterdek op een vaartuig. CONSCIENCE
wil het den zin geven van plechtigheid!

Zoek (te--).
u Geene mededinging, hoor! Op geenen hoek is het huis te
doek. » Flaming. 4, 3, '94.
Zoek wordt alleen gebruikt, niet met te; het beteekent verloren, verdwenen : mijn boek is Toek. Er moest staan : te Toeken;
maar de schrijver heeft een tijmpje willen maken en heeft aldus
iets gefabriceerd, dat geen zin heeft.
Luik.
H. MEERT.

V
*.-

WENKEN EN VRAGEN.
Er wordt zoodanig op alle tonen gezongen, dat de zuidnedeilandsche Nederlanders knoeiers, taalbedervers, brekebeenen.... zijn, dat
het schier nutteloos wordt zich nog moeite te geven om ze te verdedigen. Taal en Letteren verklaart, dat er zelfs geen tien belgische
leeraars in staat zijn om Beets' Camera Obscura te begrijpen!
Waartoe dan nog wenken en vragen? Om te bewijzen dat er uit
Nazareth misschien toch ook nog wel lets goeds komen kan.
Tuin (Belfort, Juni 1894) is in de omstreken van Tienen eene
houten afsluiting, waardoor eene weide in twee gedeeld wordt, opdat
het vee niet al het gras te gelijk zou doorloopen en overtrappelen. —
Men spreekt daar van eenen tuin planten en van eene weide aftuinen.
De eerw. heer Deken Bets is van gevoelen, dat Tienen (Thienen)
en Thuin van tuin voortkomen.
Korting, afhouding. (Januari 1895.) Kiliaen geeft nog geen van
beiden.
Korting heet bij ons volk de som, welke op rekening eener verschuldigde som betaald wordt (a compte). B. v. : Ik kan u alles niet
betalen, maar ik zal u wat op korting (soms ook op afkorting) geven.
Afhouding is hetgeen van eene jaarwedde, van een verdiend loon
wordt afgehouden, ten bate, ten gerieve, ten behoeve, ten voordeele
(het Nederlandsch heeft ongelijk met maar aan één van die vier te
houden) van de eene of andere kas (retenue). Dit is geenszins eene
korting.
Oogpunt. (November 1894.) Een punt is tegenwoordig alles
(ofschoon het niets is) ! Gevierde schrijvers spreken zelfs van gewichtige punten! Bij anderen leest men in dat oogpunt, uit dat oogpunt;
nog anderen zijn het over dat punt niet eens; waarom mag men dan
niet zeggen onder dat oogpunt? Omdat de Franschman sous ce point
de vue zegt I Maar hij gebruikt ook zeer dikwijls a ce point de vue.
Zouden die, welke in dat oogpunt zeggen, ook uit het Fransch vertalen?
In beroep gaan of komen. (November 1894.) Betrekkelijk nieuwe
uitdrukking, die ons volk nog niet veel gebruikt, daar het ,fijne processen herznsteekt.
M r Julius Obrie, lid der Commissie van bijstand van het Woordenb. der nederl. Taal, gaat in beroep gelijk wij, die ook naar het
tribunaal, naar de kermis gaan en niet komen.
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Stipt, nauwgezet. (November 1894.) Deze woorden beteekenen
niet zooveel als religieux in conserver qqc avec un soul religieux. In
religieux is behalve de nauwgeTetheid ook nog de eerbiedigheid
begrepen, waarmede men heilige of als heilig beschouwde zaken
bewaart; 't is eene eerbiedige zorg, gelijk eene eerbiedige stilte eene
stilte is, die men in acht neemt in tegenwoordigheid van om hoogere
redenen geeerde personen of zaken.
De gebroken potten betalen. In de Novemberaflevering 1894
lees ik : « Een Nederlander, die een misslag boet, betaalt het gelag,
blijft het kind van de rekening,' » Wij Vlamingen, wij hebben, en niet
altijd om misslagen, daarenboven menigmaal voor de scherven gestaan
of de scherven betaald. En zoo sprak ons volk al voor den tijd der
fransche pensionnaten.
Bol. (Januari 1895.) Er zijn nochtans te allen tijde bollen onder
ons volk geweest, en als ik dat zeg, denk ik geenszins aan « ironie ».
't Is een bol, dat Tal een bol worden beteekent hier : hij onderscheidt
zich « in geesteswerkzaamheid » of : hij zal het (altijd « in geesteswerkzaamheid ») ver brengen. Die beteekenis heeft bol ook in onze
woordenboeken.
D. VANDERMAESEN.
Namen.
Deze en volgende aanhalingen zijn getrokken uit : Een rit naar
den Gletscher Le Marboré (Belfort, 3° jaargang, nr 8, bl. 128).
« Reeds in het vroege morgenuur, bij een rongen glimlach des
dagenraads in de maand Mei, toen de frissche dauwdruppels nog
aan de grashalmen en bladen wiegelden, stond het bestelde rijtuig,
met vier vlugge paarden bespannen, v6ór de poort van ons logement
op la Place Communale te Lourdes gereed. »
— de dauwdruppels wiegelden : glinsterden wale juister; wij
zouden schrijven : toen de frzssche dauwdruppels nog aan de
wiegelende grashalmen en bladen glinsterden.,.
— in het vroege morgenuur : in den vroegen morgen verdient
de voorkeur op morgenuur (heure matinale).
— vlugge : beter flinke, daar vlugge slechts kan gezeid worden
van stappende of loopende peerden.
-- logement : lees liever : gasthof.
« Men weet, dat die tochten van twaalf uren altijd met drie of
vier Bretagneesche peerden gebeuren en dat die goedgevoetende
en fiere dravers halverwege nog door vier anderen vervangen
worden. »
— Tochten gebeuren niet, maar worden gedaan.
-- goedgevoetende is even mis als snelgewiekende en sterkgespierende; 't moet goedgevoete zijn.
— vier (anderen) is hier oveitollig ; daarenboven komt het
in tegenspraak met het voorgaande drie.
« Schoon weer en een wolkenlooze hemel begunstigden niet
weinig de pelgrims op den rit. »
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— wolkenloo.e : het achtervoegsel loos beteekent het nadeelig
gereis van hetgene de stam beduidt; onbewolkte ware beter.
De gansche tocht liep door eene aaneenschakeling van bergen
en valleien, hier met dorpen, ginder met steden tegen hoogere
of lagere glooiingen vastgeklampt ; nu eens met dichten plantengroei, bosschen, weiden en landei ijen versierd, dan weer met
reusachtige rotsbanken opeengestapeld, die op menige plaats over
het hoofd van den reiziger heendreigen. »
— De gansche tocht : wij verkiezen : gansch de tocht, omdat
gansche, in 't eerste geval, te veel den aard heeft van een bijvoegl.
woord van hoedanigheid.
— vastgeklampt, versierd en opeengestapeld moeten, volgens
de zinwending, betrek hebben op hetzelfde wooid. Op welk woord
is 't hier ?
• Het rijtuig rolde meermalen zoo diep tusschen de hooge
bergen en gapen 1e afgronden voort, dat men te midderdag en
bij een onbewolkten hemel de zon niet kon zien. »
— gapende afgronden vraagt hier het lidwoord de.
— hoe beletteden die afgronden de zon te zien ??
— onbewolkten hemel is er te veel; want zelfs op het vlakke
land kan men de zon niet zien bil een bewolkten hemel; beter
ware : te midderdag aan den onbewolkten hemel.
• Somtijds was het in de diepe valleien zoo warm, dat de
paraplui voor parasol moest dienen. Geen verkwikkend windje
waaide er, geen enkel zuchtje verfrischte de lucht, alles was op
de reis bladstil, enz. »
— op de reis moet weggelaten v orden.
« Een geruimen tijd volgt de Gave den reiziger, zij stuwt haar
schuimend water van rots op lots voort, terwijl wij langs de
steile glooiing van haren oever heerreden en den stroom op sommige
plaatsen meer dan honderd meters beneden onze voeten zagen
voortbruischen. »
-- Een geruimen tijd • een groot eind wees ware beter,
vermits er hier geen spraak is van tijd, maar wel van afstand.
-- een punt-comma achter retpiger.
— beneden onTe voeten wordt niet gezegd van ieizigers, die
in een landau zitten.
-- dagen voortbruischen : men biet het bi uischen niet, maar
men hoort het; juister ware : 'ogen voortschuimen of voortwoelen,
en hooger zouden wij schuimend door bruischend vervangen.
-- het voegwoord terwijl doet de verschillende tijden stuwt
en heenreden leelijk tegen elkander stooten.
« ...... naar de rivier, die dikwijls zoo diep beneden den rijweg
voortrolt, dat zij een slingerslangerig lint toeschijnt, ofschoon hare
bedding vele meters breed is. »
-- vóór slingerslangerig behoort het woord slechts, in tegenstelling met het volgende : ofschoon... enz.

137

WENKEN EN VRAGEN.

— vele meters is te onbepaald ; verscheidene meters ware juister.
« Op menige plaats ziet men bosschen hangen, waartusschen
eeuwenheugende stammen, hier met villas, ginder met stulpen,
te midden van een prachtigen plantengroei wegschuilen. »
— waartusschen : lees : waarin ; of laat liever het woord
stammen uit, die met geene villas en stulpen tusschen de bosschen
kunnen wegschuilen.
« Hooger rijzen weer andere bergen, waai op nu eens torens
gebouwd zijn, dan weer ruinen wellicht van feodale burchten
tronen. »
— tronen is te sterk na gebouwd dijn.
— torens pjn gebouwd, burchten tronen : Wij lazen liever :
Hooger rijren weer andere bergen, waarop nu eens statige torens,
dan weer runnen..... en.... tronen.
— wellicht van feodale burchten behoort tusschen twee comma's
te staan.
Kortrijk.

J. B.
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HULDE DES HARTEN
AAN DR.

AUG. SNIEDERS.

,
IJFTIG jaar zijn heengevloden
l','y/
Over 't werk van uwen geest,
Vijftig jaar zijt gij een zegen
Voor het Vlaamsche volk geweest
Bij den avond van uw leven,
Haalt geen vreugde blo 't gevoel .
« Dag op dag, nu half een eeuwe,
« Streed ik voor het edelst doel;
« Vlaandren, taal en eigen zeden,
« Godsdienst, plicht en burgerdeugd,
« Wilde ik leeren schatten, minnen•
« 't Was het droombeeld mij ner jeugd,
« 't Was de prikkel rijper jaren,
« En mij n grijsheid vindt haar lust
« In den heilgen strijd mijns levens,
« Waar mijn hoop gansch in berust.
« Zoet gedenken, zalige avond ! ...
« 'k Voel een traan in ieder oog...
« Reine peerlen van mijn harte,
« Rijst als dankgebed omhoog!
Heil U, brave — gouden harte,
Heil U, denker — edel hoofd
Heil, die uit uw rij ke gaven
Werken wrocht, die onverdobfd

..

.
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Hunne glansen zullen spreiden
Bij den christen Vlaamschen haard,
En het Vlaamsche hart verwarmen
Voor den eigen Vlaamschen aard;
Werken, met het hart geschreven,
't Onverbasterd Vlaamsche hart,
Dat het ware en schoone huldigt,
En den boozen tijdgeest tart
Azend steeds op goud en gunste,
Wroetlend in den driftenpoel,
Om dáár 't heil uit op te raaklen,
Valsch geschat als levensdoel;
Werken, die de Moedertale
Fier ten toon spreidt als een schat
Onder al de puikjuweelen,
Die haar letterschrijn bevat.
Heil U, die zoo lang en machtig
't Wapen van het dagblad torscht,
Voor de welvaart in den lande,
Voor het heil van Volk en Voist,
Voor den bloei der grij ze stede
Zittend op den Scheldeboord,
Die gij mint als eene moeder,
Wie geheel uw ziel behoort 1
Heil U, dichter, heil U, strijder!
Groot en heerlij k staat uw werk!
Dankbaai voor uw rustloos pogen,
Zegent U én Staat èn Kerk.
Zal uw penne nu beroesten
Na de noeste, zware taak 7
Forsch uw stemme niet meer klinken ?
Eindigt nu uw lange waak?
Neen, o neen de zoon van Vlaandren
Hoopt nog op uw scheppingsmacht,
't Jongste van uw geesteskindren,
« Ryfka » toont nog jonge kracht;
Neen, nog zult gij 't wapen klemme
In uw stalen reuzenhand,
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En nog roem op roem bevechten
In den kamp voor God en land;
Neen-, gij kunt, gij zult niet rusten,
Nu de vijand, naakt en driest,
Met zijn plannen uit durft komen
In een duivelsch brein gegist
Meester in de letterwereld,
Slaver op het eelst gebied,
Die de rechte, de eigen wegen
Uwer roepmg nooit verliet;
Steunpilaar van Kroon en Alter,
Zanger van del vadren waard',
Geeselroê van drift en ondeugd,
Leeraar aan den Vlaamschen haard,
Waar, in 't kleed der fantazije,
't Woord uws braven harten boeit,
En de zielen, innig luistrend,
Voor de christendeugd ontgloeit :
Paus en Koning, Belgie, Neerland,
Brachten titel U en eer,
En het Vlaamsche volk, zijn liefde,
U voorzeker waard nog meer.
De afgunst ook was U ten deele
't Gift der onmacht ook uw loon...
Want de nijd, spijts zij n bedoeling,
Vlocht ook mee uw zegekroon :
Zijn venijn verkloekte uw gaven,
Scherpte uw rijke vindingskracht...
En het haatlijk, vuig gebroedsel
Sloop terug in zijnen nacht.
Zoo de mostplant, immer knagend,
Aan der eiken ruwe schors,
Mag den woudreus niet verhindren
In zijn steigren fie r en forsch.
Lettervorst, gevierde kamper,
Veel, zeer veel schonk U de Heer;
Dankbaar voor de rijke gaven,
Bracht gij veel ook tot zijn eer.
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En ook Hij, die U zag woekren,
Met uw rijkbedeeld talent,
Zal U 't loon der braven schenken,
Dat de wereldling niet kent
Stille vroolijkheid des harten,
Kalmen avond van 't bestaan,
Zalig uitzicht op een leven
Waar de lauv,Ten niet vergaan.
P. A. DE Vos.
Antwerpen, 1 januari 1895
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HET BROOD DER STERKEN.

oorlog in de Krim. De Franschen
Beschoten Malakoff van uit hun' schansen.
De kans stond schoon : men zou een uitval doen.
En op 't geschal der krijgsklaroen,
Daar stormen duizend dappre Franschen
Vooruit in 't strijdperk vóór de schansen.
WAS

Zij loopen dwais door vuur en schroot,
Dat moord verspreidt, dat kwetst en doodt;
Doch, wie er rechts of links ook vallen,
Geen wij kt noch wankelt, geen van allen.
— De bron van zooveel heldenmoed? ... .
't Is DE SoNIS, die wondren doet :
Hu, officier, geeft vastberaden
't Bevel tot ongehoorde daden.
Zijn blik is kalm, 't gelaat bluft fier :
Er rilt geen zenuw, roert geen spier;
Als staal, zoo stevig staat z ij n moed....
En dat stolt allen kracht in 't bloed.
Zoo werd de zege dra bevochten;
En, toen zij wat verpoozen mochten,
Kwam tot SoNIS het opperhoofd
Van 't leger. Hoort, hoe die hem looft
En pr ij st, en eindigt met te vragen,
Hoe hij zoo stout zich dorst te wagen.
_. « Ik was bereed ! » — zoo klinkt het wederwoord :
« 'k Had Jezus, mijnen God, ontvangen,
« En brandde vurig van 't verlangen
« Bij Hem te zijn in 't hemeloord ! »
1894.

FRANS WILLEMS.
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MUZIEK EN DANS.

Een lief tafreeltjen, inderdaad!
Daar, in de smalle dorrepsstraat,
Een arme onnoozle bedeljongen,
Die vóór een deur te spelen staat;
En, uit het huis vlug bijgesprongen,
Drie kindjes, hupplend op de maat.
Let, hoe ze elkaar de handjes bieden,
Zich scharen tot een' rondedans;
En, hoe van ver ginds de oude lieden
Het aanzien, 't oog vol vreugdeglans!
Danst, lieve kleinen, lustig voort !
Aan u de ware vreugd behoort :
De groote menschen moeten lijden;
Maar mogen toch, op tijd en stond,
Zich met de kleinen meê verblijden :
Danst dus, gij knaapjes, vroolijk rond!
En gij, mijn arme bedeljongen,
Gij hebt uwe aalmoes wel verdiend :
Ons heeft uw spel tot vreugd gedwongen;
Smaak nu ook vreugde, gij, mij n vriend!
Antwerpen, 1894,

FRANS WILLEMS.
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Adolf Van Gelder. Treurspel in 5 bedrijven, in Nederlandsche
verzen, door LODEWIJK D'HAEM. - Antwerpen. Drukk. H. en L. Kennes opv. van L. Gerrits, Markgravestraat, 17.
In Nederlandsche verzen : met andere woorden, in Alexandrijnen,
Het Alexandrijnsch vers nu, met zijn. gaven heeft ook zijn gebreken,
Vooral stelt het bloot aan 't gevaar van eentonigheid. Reele bladzijden zesvoeters achtereen te moeten lezen, ]s niet verkwikkend. Bij
de voorstelling echter vermag een behendige voordracht zeer veel. Ware
het wellicht niet wenschelijk voorgoed aan het Heldenvers in dramatische
werken te verzaken, en het liever bepaald te vervangen door de vijfvoetige
rijmlooze iambe 2 _ Toch aarzelen wij niet te verklaren dat de schrijver
met opmerkelijke behendigheid zich van deze hinderlijke versmaat heeft
weten te bedienen, en dat de kernachtige, krachtige regels waartoe zij.
overigens goed geschikt is, veelvuldig voorkomen. Op enkele taalvlekjes(met het geslacht van sommige woorden ligt de schrijver blijkbaar overhoop) stappen wij heen, daar wij toch voor het overige den heer
d'Haem gelukwenschen om de sierlijkheid en de zuiverheid van de
taal waarin zijn stuk geschreven is.
En nu de inhoud. De tragische geschiedenis van Adolf van
Gelder's opstand tegen zijn vader Arnold, werd meer dan eenmaal
reeds op het tooneel gebracht. De wijze waarop ditmaal gepoogd werd
ze dramatisch voor te stellen, geeft blijken van wezenlijken aanleg bij
den schrijver, en van gewetensvol pogen om wel te doen. Er behoort
toch eene groote behendigheid toe, om in een treurspel van vijf bedrijven
geen enkele vrouwentol te laten voorkomen, en tezelfdeitijd den lezer
het pijnlijke gevoel te sparen van de groote moeilijkheid die overwonnen werd. Wij zijn daarenboven geneigd om te gelooven dat de
indruk bij eene voorstelling veel gunstiger zoude zijn dan de indruk
welken de lezing teweegbrengt. Wegens de gekozen versmaat vooreerst,
zooals wij hooger bemerkten; en ook wegens het groot getal optredende
personen, wat bij het lezen altijd tot verwarring aanleiding geeft.
Wij twij felen er echter aan of zelfs hij eene goede voorstelling
het tooneeltje tusschen den j ongen Freleiik van Ysselstein en zijn
speelmakker wel de goedkeuring zoude v egdragen
strijdt het niet
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in hooge mate tegen de natuurlijkheid, tegen de waarschijnlijkheid jonge
knapen zóó te laten spreken? — Doch dht aanvangstooneeltje is bijzaak.
Een ernstiger grief is de onwaaischijnlijkheid van hef heel en al
theatrale optreden van Antoine Dabasson; het is een der hoofdrollen,
en het is ons onmogelijk ze niet te aanzien als volkomen mislukt.
liet aanwezig zijn van deze rol, en het feit dat Adolf van Gelder met
te weinig uitsprong geboetseeid is, dat hij al te zeer als den speelbal,
« als het slachtoffer zijner overmachtige drijvers » voorgesteld wordt,
om eerre overweldigende belangstelling te kunnen opwekken, ziedaar,
,
dunkt ons, twee groote gebieken.
Het is de eerste maal dat wij den naam van den schrijver
ontmoeten. Wij vermoeden dat Adolf van Gelder een eersteling is.
De goede hoedanigheden waars an het stuk blijken geeft, doen het ons
aanzien als een heerlijke belofte voor de toekomst. « Moge dit treurspel »
-- deze woorden waarmede de schrijver zijne inleiding besluit nemen
wij over, om de vereerende getuigenis welke zij afleggen van zijne
opvatting der roeping van den toonee]schrijver -- « moge dit treurspel,
niet dooi het karakter enkel van zijn hoofdheld, maar door het geheel
der handeling, die zedelijke \ erheffing bewerken, welke wij beoogden
bij de opvoering van dit schrikwekkend voorbeeld van Gods straf
over den heerschzuchtige, over den ontaarden, ondankbaren zoon.
's Avonds rond den Heerd of Vlaamsche Volksvertellingen
door TH. VAN HEUVERS\VYN, te Asper. I e Bundeltje, behelzende
I) Sneeuwwie, 2) Van de drij koningsdochters, 3) Van de drij schoenmakers, 4) De moeder op zoek naar haar kind. — Thielt, P. PolletDooms, uitgever, 1894.
Een werkje voor de kinderen. In de uitgebreide kinderliteratuur
zij n het immer nog de wondervertellingen van « 's avonds rond den
haard » welke bij het kleine volkj e den meestel bijval vinden, en op dezen
bijval mag men met zooveel te meer vertrouwen rekenen naarmate de toon
minder boeksch en zedeleeiend is, en er meer naar streeft om zoo getrouw
mogelijk den toon en den draai te bewaren, dien ze hadden in Grootmoeders mond De vier vertellingen welke dit eerste bundeltje behelst hebben
wij met het meeste genoegen gelezen. Alleen schijnen ons de zedelessen,
welke de schrijver er uit uil afleiden, wel van zeer verre er bij gehaald....
Wat de taal betreft, schijnt de schrijver ernaar te streven om als het
ware het midden te houden tusschen het Westvlaamsch en het Nederlandsch. Waar wij hem ontioorwaaidelijk mede kunnen geluk wenschen,
is de keus van de vertellingen welke hij ons aanbiedt, en de boeiende
eenvoudige verhaaltrant; en wij drukken de hoop uit dat nog menige
dergelijke bundeltjes op dezen eersteling mogen volgen....
Jan van Ruusbroec's Taal en Stijl, door Dr. H. CLAEYS, pr.,
werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie. Gent, A. Siffer, 1894.
(Uveigedrukt uit de Verslag,--n en Mededeelznoen.)
Na den ruimen lof dien de E. heer J. Claerhout in zijn Drie-
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maandelijksch Overzicht (Belfort, nummer van September en October,
bl. 200) aan de puike feestrede van Dr. H. Claeys heeft toegezwaaid,
kan het volstaan onze volkomen instemming daarmede uit te drukken,
en voor eigen rekening den wensch te vernieuwen dat ze opnieuw
gedrukt en onder de leerende jeugd verspreid worde, om Ruusbroec's
roemrijken naam in breedeien kring te doen huldigen, en te maken
dat de kennismaking met de edele taal welke hij schreef weldadig en
opwekkend werke op de geestdrift van het jongere geslacht. De studie
onzer Middelnederlandsche Letterkunde is, wat België betreft, een
nieuw tijdperk van groote en vruchtbare bedrijvigheid ingetreden, sedert
de stichting der Kon. Vlaamsche Academie, en in hoofdzaak dank
aan haar. Niemand zal wel op dit oogenblik dit nog kunnen betwisten,
na de reeks uitgaven waarop zij kan wijzen, na de reeks prijskampen
welke zij uitschreef en die een zoo krachtigen prikkel tot ernstige
gewetensvolle taalstudie gebleken zijn. De studie van Ruusbroec's leven
en werken is er ten zeerste door gebaat geworden. En van Ruusbroec
mag het gezegd : hoe beter gekend, hoe meer bewonderd. De bekroonde
verhandeling van Dr. W. de Vreese zal een kostelijke aanwinst zijn
voor het beter kennen van den grootera mystieker; de redevoering van
Dr. H. Claeys is de welsprekendste vertolking welke wij konden
wenschen, van deze stijgende bewondering, die met de nadere kennismaking gelijken tred houdt...
Klaaskensdag. — Sint-Niklaasche vertelling, gedicht door A J.-M. JANSSENS, Briefw. lid der Kon. Vlaamsche Akademie. — Gent,

Samenw. drukkerij « Het Volk », Oudburg, 32, 1894. — i6 bladz.
« Ik heb gepoogd, in een boeiend verhaal, uit den mond des
volks afgeluisterd en met de fij nste verzinsels der kunst voltooid, de
vrouw van den ambachtsman in het helderste licht te stellen als zone
zoete troosteresse en zijne wakkere medehelpster. »
In dier voegen wordt door den beminnelijken dichter en tiolksvriend, aan de « Eerzame lezeressen der Christene Vrouw » wie p hij
het als een geschenk aanbiedt, het doel verklaard dat hij zich stelde
bij het schrijven van zijn eenvoudig en gemoedelijke verhaaltje.
Omdat de Sint Niklaasgedichten evenals de Kerstgedichten een zoo
alrijk geslacht uitmaken, heeft men het recht veeleischend te zijn,
vooraleer te besluiten tot het loven en prijzen.
Nu, dichter Janssens vertelt zoo hartelijk, hij is zoo waar en zoo
trouw in het opmerken en het weergeven, dat men al spoedig medegesleept en geboeid wordt, en na de lezing het gemengde gevoel in
zich bespeurt van dankbaarheid voor den dichter, bewondering voor
het gedicht, en spijt dat het niet veel langer was...
Letterkundige eigendom. -- Eene belangrijke rechtsquaestie.
-- In het begin der maand December 1894 zou te Gent, op de n
Nederlanschen Schouwburg, een historisch drama worden opgevoerd,
getiteld : De hoon die 'ijn vader onthoofdt, doo r den heer
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BRUNO BLOCK, geschreven over een dertigtal jaren, en waar kleine
zangstukjes van KAREL MIRY in voorkomen. Daags vó6r de aangekondigde opvoering, om i ure, ontving de schrijver een bevel om
zich te 4 uren in het kabinet van den heer Onderzoeksrechter te
bevinden. Hier werd hem bekend gemaakt dat vanwege den heer
G.-M., schoonzoon des muziekdichters, verbod was gedaan zijn stuk
te laten spelen, zooals op 't program was aangekondigd.
Men dient te weten, dat de muziek der gemelde stukjes niet
meer in het bezit was van den Schrijver noch van den Bestuurder
van het Nederlandsch Tooneel. De heer Block verklaarde aan
laatstgenoemde, dat de Tooneelmaatschappij De Fontemnisten voorzeker deze muziek in hare bibliotheek had, doch de Bestuurder
verkoos nieuwe muziek te vragen aan den heer 0. Roels, iets
wat de Schrijver toestond.
Na de gegevene uitleggingen werd den bestuurder van het Nederlandsch Tooneel voor ditmaal, gezien de weinige tijd, welke
overbleef om naar de noten van Miry verder te zoeken, oorlof
tot spelen gegeven, doch zonder muziek, maar — zoo luidde het
bevel van den Magistraat — 't stuk mag, in het vervolg, niet meer
worden vertoond zonder MIRY'S zangstukjes.
Velen, zeer velen zijn er, die den eisch van den heer G.-M.,
door den heer Onderzoeksrechter deugdelijk erkend, gansch ongerijmd vinden, terwijl een ander bekend Magistraat de meening
uitdrukte, dat de eisch geen grond had. Wij scharen ons, zonder
aarzelen, aan de zijde van den laatsten Magistraat.
Ware het tooneelwerk in quaestie een zangspel, groot of
klein opera, of klucht-opera, wij zouden de beide eischers gelijk
geven, daar, in stukken van dien aard, de muziek kan geacht
worden meer belang te hebben dan het libretto. Maar in een
drama! Hier is de zang, vooral in 't besproken werk — vier
kleine stukjes — slechts van bijkomende waarde. Bovendien, de
titel van des heeren BLOCK'S drama geeft niet : door BLOCK en
MIRY, wat eene samenwerking zou beduiden, maar enkel : « met
muziek van MIRY », gelijk voor honderde andere tooneelgewrochten
het geval is, zonder dat het ooit eer.en toonkunstenaar in het hoofd
is gekomen te beweren, dat hij het minste eigendomsrecht daarop
heeft te doen gelden. Te minder is zoo 'n pretentie voor de
muziek van een drama voor t'e brengen, daar dit even goed zonder,
als met zang, kan vertoond worden.
Bestond er tusschen den Schrijver van het drama en MIRY
eenige overeenkomst, eenige verbintenis, mondeling of schi iftelijk,
aangaande de vertooningen? Niet de minste. MIRY had de zangstukjes — weinig beduidend — geschreven om zijnen vriend
BLOCK genoegen te doen, dus een geschenk.
Nu, wie een geschenk, om 't even van wien, ontvangt, handelt
er meê naar goeddunken, en vervangt het door een ander, zoo
dikwijls hij begeert.
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Schijnbaar is deze quaestie van gering belang, maar, onzes
inziens, verdient zij onderzoek, ' en ja, bepleiting, omdat, moest
de pretentie van den heer G.-M. worden aangenomen, het eigendomsrecht der tooneelschrijvers daardoor niet weinig zou bekrompen
zijn. Ons komt het voor, dat de schaijver van een drama, of
blijspel, waar de zang onbeduidend is, en waaromtrent geene
overeenkomst tusschen letterkundige en, componist bestaat, uitsluitelijk, volkomen, dient meester te blijven van de manier, op welke
hij zijn stuk wil opgevoerd zien.
De eisch : het stuk nooit meer te vertoonen zonder de muziek
van MIRY, is te minder aannemelijk, aangezien hij den beer BLOCK
bepaald berooft van 't genot zijns letteiarbeids -- uitsluitelilk
eigendom. — Zoo zou het 'kunnen afhangen van eenen tooneelbestuurder, of van eene tooneelmaatschappij, om de opvoering
van een stuk voor altijd onmogelijk te maken, onder voorwendsel
dat één, of een paar daarvoor geschreven muziekstukjes, onvindbaar zijn geworden !
D.
Wie durft zulke gedrochtelijkheid houden staan ?
Eene «hooggeleerde »klucht. -- Door een lid der redactie van een
te Gent verschijnend politiek-« letteikundig » weekblad (zoo wordt hier algemeen gezegd) is aan de Indépendance beige (of aan le Petit Bleu, wat hetzelf le is) een aanval gezonden tegen de Regeeiing, over de samenstelling der
j ury voor den vij fjaarlijkschen prijskamp van Nederlandsche letterkunde.
Denk eens de jury zou niet bevoegd zijn om een oordeel te vellen
over schriften van viijdenkers, broeders en vrienden, neven en nichten,....
De correspondentie, hier bedoeld, verschijnt in het fransquillonsblad
van Brussel als..,.. gezonden uit Holland, maar zóó nuchter, zóó
onnoozel, dat de briefschrijver zich verraadt door zijne naieve redeneering en door 't opnoemen van een paar personen, die naar bekend
is, hem nauw, aan het harte liggen. Bij N oorbeeld ; de veronderstelde
Hollandei » weet hoegenaamd niet, wie de heer J. Bols is, deel
makende van gezegde jury ; niemand in Holland kent hem, maar de
schrijver weet niettemin dat hij een « vrome zielenherder » is. Een
echte (of nieuwbakken) Hollandsche protestant, die eenen nederigen
Brabantschen dorpspastoor kent -- wonderlijk, hé?
Met drie leden der jury zou de Gentsche « Hollander » nog al
kunnen vrede hebben ; met eene zekere dosis toegevendheid van
zijnen kant -- hoe grootmoedig -- zou hij deze wel bij de jury
laten ; maai de drie anderen hebben volstrekt geen kennis van « kunst
of letteren ».
Nu komen een doctrinair blad in Antwerpen (altijd gereed om de
Konink. Vlaamsche Academie afbreuk te doen), en het Gentsch weekblad,
hieivoren bedoeld, op bedroefden toon jammeren, dat tot zelfs in
« Holland » de samenstellig der j ury voor den vijfjaarlijkschen wedstrijd
wordt gehekeld....
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De klucht is te grof! In de veronderstelling, dat een enkel NoordNederlander zou weten dat hier in Belgie een vijfjaarlijksche wedstrijd
voor letteikunde bestaat, is de vraag : wie, over den Moerdijk,
bekreunt zich zóó zeer met onze zaken, om daarvoor een briefje te
zenden aan lL Petit Bleu?
Zou er, bij geval, niet een zierke meer familie-, dan letterkundig
belang in dit spel zqn ? Ons, althans, schijnt dit te meer zóó, daar voor
de jury voor den driejaarlijkschen prijskamp van tooneelliteratuur, ook
uit leden der Koninkl. Vlaamsche Academie bestaande (en vermoedelijk
evenlens « onbevoegd » voor den Gentschen « Hollander ») geen briefje
aan le Petit Bleu is gezonden. De geleerde briefschrijver heeft zeker
geen bloedverwanten onder de tooneelschrijvers ?
P. S. Misschien heeft de Gentsche « Hollander » reden, om bevreesd
te zijn voor partijdigheid in de beoordeeling. Naar het schijnt, heeft
de wonderlijke jury, meest uit klerikalen bestaande, haie werkingen
begonnen met de kiezing van een... Iiberaal, tot voorzitter.
Laat ons nu eens veronderstellen dat de prijs zou toegestaan
woiden aan een geestverwant van den « Hollander ». Zou de jury
dan nog onbevoegd zijn ? En zou, om deze reden, de prijs door
den verkorene geweigerd woiden, gelijk Maeterlinck deed over een
paai jaren ?
J.

Davids-Fonds. -- Naai we vernemen is eene nieuwe afdeeling
van het Davids-Fonds tot stand gekomen te Pervijze (West-Vlaanderen),
dank aan de bemoeiing van kanunnik Duclos, pastoor aldaar.
Op Zondag 27 Januari gaf de afdeeling Zele een tooneelkundig
feest; de leerlingen van de muziekschool van het Davids-Fonds deden
er zich op toejuichen en de heer De Beucker hield ook eene voordiacht
Over de warmte ».
•

«

Kon. Vlaamsche Academie. — In hare zitting van Januari
heeft zij besloten letterkundige studies uit te geven over vier Vlaamsche schrijveis, die eenen bestendigen roem in de letterkundige wereld
verworven hebben . kanunnik David, Ledeganck, Dautzenberg en
Dr. Snellaert.
De studie van David zal geschieven worden door kanumnik Daems ;
deze van Ledeganck door den eerw. heer Dr. H. Claeys; deze van
Dautzenberg door E. Hiel en deze van Snellaert door J. Obrie.
-- Keurraad van den vijfjaarlijkschen prijskamp voor Vlaamsche
letteikunde, 95e tijdperk dat met einde 1894 gesloten werd, de heeren
J. Bols, S. Daems, Fr de Potter, A. Janssens, L. Mathot, P. Alberdingk Thijm, C. Hansen. --- Keurraad voor den driejaarlijkschen prijskamp voor tooneelletterkunde : de heeren Albeidingk, de Potter, Hiel,
Michiels en Sermon.

Allerlei. — Peter Benoit legt de laatste hand aan zijn lyrisch
drama De laatste dagen van Pompei, getrokken uit het werk van
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Bulwer Lytton. -- Hector Plancquaert bereidt een volksdrama, De
Werkstaking. — De derde aflevering is verschenen van Woordenschat,
verklaring van woorden en uitdrukkingen onder redactie van Taco de
Beer en D' Lauriilard; zij bevat letter C. — Van twee Nieuwe-Gidsianen is verschenen : Verzamelde opstellen (kritieken) van Louis
Van Deyssel, Studies (ook kritieken) van Frederik van Eed gin. — Te
Rotterdam verschenen bij Ditmar Nederland-Lombok met schetsen, teekenrngen en letterkundige bijdragen; uit Vlaanderen treffen wij er aan
van V. Loveling, Hiel, Frans de Potter, Paul Fredericq, Maurits Van
Lee en Prof. Logeman. -- Professor Dr K. Florent, v an de hoogeschool te Tokio in Japan, gaat een bundel Japansche gedichten uitgesen, in het Duitsch door hem vertaald onder den titel Dichtergrusse
aus dem Osten. — D r J.-G. de Vries heeft aan zijn beroemden vader
een blijvend gedenkteeken opgelicht door de uitgave te bezorgen van
Mathias de Vries' Versprezde taalkundige opstellen (1849-1887). Leiden,
Sythoff. — Samuel Smiles, schrijver van Help u zelf, geeft eene levensbeschrijving uit van John Wedgwood, grondlegger der naai hem genoemde
aardewerk-nijverheid. — Van het groot Woordenboek der Nederlandsche taal hebben wederom twee afleveringen het licht gezien. Ooit tot
Oorlogspantser is geheel bewerkt door eenen Gentenaar, onzen medewerker Dr W. de Vreese. Onze beste gelukwenschen. — Van L. Couperus
is van de peis gekomen Reisimpressies; van Pol de Mont een bundel
gedichten in prachtuitgave, Iris (15 fr.); van Emmanuel Hiel, insgelijks een
nieuwe dichtbundel, Symphoníen (2,50); van Professor Haller eene
Vlaamsche vertaling van Theocrztes; van Jan van Droogenbroeck Afrika,
eene vrije vertaling in .verzen van het bekroond antiesclavagistisch drama
van Senator Descamps. Het Vlaamsch stuk is te Brussel met veel bijval
reeds verscheidene malen opgevoerd geweest. (Prijs 2,50.)
— Het Volapuk van priester Schleier wordt als wereldtaal verdrongen door het Esperanto, zoo genoemd naar zijnen uitvinder den
Rus D r Zamenhof die met dien deknaam teekende (Esperanto = hopende).
De nieuwe taal schijnt zangerig en zoetluidend te zijn en alhoewel aan
verschillende talen ontleend het best op het Italiaansch te trekken.
-- De gevel der K. Vl. Academie te Gent die schijnt uit witten
hardsteen te zijn, gaat afgeschrabt worden, hetgeen een nog grootschei
aanzien aan het monument zal geven. Het ouderwedsche stadhuis van
Damme gaat ook hersteld worden.
— 'Ie Parijs is het driehonderdjarig bestaan gevierd van den eersten
volledigen atlas van Frankrijk. Vóór 1594. was het woord atlas niet
gekend voor eene kaartenverzameling, het is het eerst gebruikt in 1595
toen Mercator's werk onder den naam van den reus, die heel de aarde
schraagt, werd uitgegeven.
-- Ter gelegenheid van den 3oo sten verjaardag van het overlijden
van Geeraard Mercator van Rupelmonde, heeft de gemeentelijke bibliotheek van Keulen eene tentoonstelling geopend betrekkelijk het werk
van onzen landgenoot. Hij werd geboren te Rupelmonde in 1512 en stierf
in 1594 te Duisburg.
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-- Mrs Francis Hodyson, de beroemde schrijfster van The Little
Lord, was eene arme dorpsschoolmeesteres, die haar eerste handschrift
op oude schriftboeken moest opstellen, bij gebrek aan geld om papier
te koopen; nu heeft zij een jaarlijksch inkomen van meer dan 90,000 p. st.
of 2,250,000 fr.
-- De aardrijkskundige werken van Broedei Alexis (wandkaarten,
kaartenboeken en handleidingen) zijn door den Verbeteringsraad goedgekeurd; de geschiedkundige werken van den heer L. Mathot zijn
aangenomen voor de schoolbiblioteeken.
-- De Vlaamsche Balie van Gent met verschillende andere Vlaamsche genootschappen, vraagt aan de Wetgeving de inrichting van een
Nederlandschen leergang van burgerlijk recht bij de Hoogeschool van
Gent. De tijd zal daar gaan zijn dat onze toekomstige magistraten en
notarissen bewijzen zullen moeten geven dat zij het Vlaamsch machtig
zijn, en het hooger bestuur doet niets om de toepassing dier wet mogelijk
te maken.
— In het Vlaamsche volk is van de hand van den heet Verhees
eene reeks merkwaardige artikelen verschenen over het Panslavisme en
het gebruik der talen in de Kamers van 't Buitenland (Oostenrijk,
Zwitserland, Kanada, enz.)
— Klaus Groth de bekende Platduitsche schrijver en lid der Koninkl.
Vlaamsche Academie, is dooi den Keizer van Duitschland met eene
gouden medahe vereerd.
— Op 31 December eindigde het negende tijdvak van den vijfjaarlijkschen prijskamp der Nederlandsche letterkunde en het dertiende
van den driejaarhjkschen voor tooneelletterkunde. Geen prijs is er toegekend in den laatsten staatsprijskamp voor Fransche letterkunde.
— Eene feestelijkheid wordt ingericht om Dr August Smeders te
vieren ter gelegenheid van de vijftigste veijaiing van zijn intreden in
de dagbladpers. Onze beste gelukAN enschen aan den verdienstvollen'
waardigen en hooggeachten jubilaris.
— Den folkloristen ter lezing aanbevolen : in den Navorscher
(1894, aflevering It, blz. 676-702) eene belangrijke bijdrage van den
heer G. A. Nauta over het Einde der Wereld in de Letterkunde der
Oude Ge m z nen.
-- Standbeelden of gedenkteekens worden opgericht aan Kardinaal
Newman te Oxford, Pater Damvaan te Leuven, Pastoor Brouwers te
Bovekerk, Emiel De Laveleye te Luik, Andreas De Weerdt te Deurne'
Frans de Cort te Antwerpen, Van Beneden te Mechelen, dichtei André
van Hasselt, toonkunstenaar Listz.
-- Van onzen Vlaamschen begaafden toondichter Paul d'Acosta,
wiens werken reeds met grooten bijval te Gent uitgevoerd zijn geweest, gaat
men te Luik opvoeren het opera Téthys, te Montpellier Diane Szryn. ,
te Antwerpen Godefrozd de Bouillon en Macbeth.
— In den prijskamp der Vriendschap te Roeselare zijn bekroond :
de heer J. De Buissop voor de geschiedenis der maatschappij (ioo fr.),
fr.
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de heer C. Vervarcke van Syseele 'ooi een volksboekje over het socialisme (roo fr.), de heer Van den Berghe, leeraar te Meenen, voor een
volksboek en de heer Frans Van de Weghe, leeraar te Oostende, voor
eene studie over de geschiedenis van het Vlaamsch onderwijs.
— Jostes, hoogleeraar aan de Katholieke Universiteit te Freiburg
(Zwitserland), bewijst dat de eerste vertaling van den Bijbel in 't Duitsch
door Luther niet gemaak is maar wel door eenen Zwitserschen Predikheer.
— Onze ieverige medewerker Lodewijk Scarpé, D r in wijsbegeerte
en letteren, heeft in den prijskamp van 189. voor het hooger onderwijs (roo punten op loo) eene reisbeurs bekomen. Wij bieden hem
onze hartelijkste gelukwenschen aan.
— Het welk van onzen geachten medewerker D' Diomeed De Buck
Eléments de pharmacologze generale en bij onzen uitgever gedrukt, is
thans in Spanje vertaald en uitgegeven onder den titel « Elementos
Generales de Farmacodinamia, resumen de los conocimientos fisiologicos necesarios al estudio de la teiaoeutica, para uso de los medicos
praticos y de los estudiantes, pot el Dr Diomede De Buck, Dremiado
por la Real Academia de Medicina de Belgica, traducido al castellano
por el Doctor D. José Codina Castellui, Medico, por oposicion, del
Cuerpo de la Beneficencia Municipal ».

t Z. E. H. Jungmann, S. T. en Ph. D , leeraar van kerkelijke geschiedenis bij de Hoogeschool van Leuven.
Hij was geboren te Munster in 1833 en was verscheidene jaren
leeiaar in liet Seminarie te Brugge.
Hij schreef menige gewaardeerde werken over zijn vak.
t Christina Rossetti, eerre dei bijzonderste Engelsche dichteressen,
zuster van den grooten dichter en schilder Dante-Gabriel Rossetti en
van den ciitiek William-Michael Rossetti. Zij was de « koningin der
Praeraphaeliten »
t Johnstrup, Deensche geoloog, vermaard om zijne wetenschappelijke opzoekingen in IJsland en Groenland.
t Adolf Maton, hoogleeraar te Leuven, opsteller van La Revue
.pratzque du notarzat beige. Hij schreef zeer erdienstehjke werken over
het notariaat.
N,

t Charles Secrétan, leeiaar van wijsbegeerte te Lausanne Zijne
leering steunde niet alleen op de rede maar ook op het geweten; van
hem verscheen onder andere : De la phzlos,phze de Leibnitz, La

Raison et le Christianisme, La philosophic de Victor Cousin, La
philosophic de la lzberte, L'Idée, L'Hzstozre.

1

Ter pers bij den uitgever dezes :
Verzameline der Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende Nederlandsche woorden
door Jan Broeckaert.
Traité de la capacité de disposer, de la quotité disponible et de son calcu), par
Clément de Bock.
Middelnederla r• dsche Gedichten en Fragmenten, door Nap. de Pauw, (3 8 deel).
Vlaamsche Bibliographic (183o-189o), door Fr. de Potter (3 e deel).
Antwerpen in de XVIII' eeuw, voor den inval der Franschen, door Edw. Poffé.
De Kcure van Hazebroeck, 2 8 deel, door Edw. Gailliard.
Généalo g ie de la famille de Vaernewycic, in-N, par le vicomte d'Angest.
Généalogie de la famille de Pottes, par le même.
Généalogie de le famille de la Diennée, par le même.
Oefeningen tot het aanleeren der Fransche taal (2 0 deel), door J. S. er. K. D.
Histoire du Moyen-age, par Fl. de Pratere.
Scintillements, poésies, par Jean Casier.
Geschiedenis van den H. Aloysius van Gonzaga, door Ph. Van Durme, S. J.
Bundel muziekstukken, uitgegeven sloor het Davidsfonds.
Vic de Mgr. Seghers, par 1'Abbé Maurice de Baets.
La Notion du droit privé, par Hermann de Beets.
Leven van den Eerw. Pater Van Kerchove. S. J., door Butaye, S. J.
Eléments de psychologie humaine, par le prof. Van Biervliet.
De Belgische Taalwetten toegelicht, door A. Prayon-van Zuylen, (2 e deel).
Het mirakuleus beeld van 0.-L.-Vrouw van Lede.
Hoofd en Kop, verhaal, door Malpertuis.
Problémes sociaux -- Deux frères, par le comte Eméric du Chaste).
Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen, door Fr. de Potter en J. Brocckaert.
id.
Gent, van den vroegsten tijd tot heden,
Jaarboek der Kou. Vlaamsche Academie voor 1895.
C117.

enz.

enZ.

A. SIFFER, uitgever, Gent.
Echte portretten der Bisschoppen van Gent.
Album van 24 portretten van 24 centim op 3o centim, in
eene schoone cartonnage verzameld.
Prijs fr. 6.00.
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SiEt-Jansbode
KATHOLIEK MAANDBLAD TEGEN DRANKMISBRUIK,
leerrijk, vermakkelijk, stichtend.
Men schrijft in op alle postkantoren des rijks. Prijs fr. 1,35's jaars.
Het blad is kosteloos voor alle werklieden, dienstboden, soldaten,
kloosterlingen en missionnarissen van België en van den vreemde.
Voor de kostelooze abonnementen wende men zich tot het bureel
Stenaartherg 1, Sint Truiden, België.

Verschenen bij

B. HERDER, te Freiburg in Breisgau :
KORT BEGRIP

VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT,
ten gebruike van jonge kinderen, bewerkt door J. De Meyer.
Fr. 0,60.

Bij C. L. VAN LANGE.': i U SEN, te Atiisi e dam, verschijnt

DE CHRISTELIJKE
KUNST
llERF_'N,
IN I-IOLLAN.I) EN IN VLAANDEREN,
VAN 7)n.

GEBROEDERS VAN EYCK tot c?r rca
en POURBUS,

US

31 Staal . )laten, met Monografieën, door P. GENARD, Prof.
W.1' TOLL, AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Pro:.
Jozel A.LBERDINGK THIJm. — Tweede vermeerderde ilru:_.
(_ïro( t 4° formaat.
uien aiif,v r:rsn k;An, elke vn rtt T .6 1?l:lriz. tekst, in 2 kolommen en
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Bruxelles. Montague de la Cour, 95.

Abonnement a la lecture musicale.
I. Pou rui mois fr. 2,50. Pour trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les; hr nnés de la vine regoivent, d'aprês leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p • ovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tons les quinze jours.
II. Pour to mois fr. 5. Pour trois mois fr. P. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les a's nnés de la vine recoiveut, d'apres leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
•:eux de la 1 rovince 16 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tous les qumze jours.
iYLPou e un mois fr. 7. Pour trois mois fr. I3. Pour six mois fr.20. Pour'un an fr. 35.
Les ai, nnés out droit à viug.-quatre cahiers par semaine.
IV. Pow un n-ois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 2S. Pour un an fr.45.
Les abc nnés ont droit à six callers qu'ils peuvent changer tous les jours.
A 1. L'Ab.:nnement comprend tous les genres de musique, à l'exception : 1° des
partitio is d'orchestre, 2 0 des méthodes et etudes pour tous les instruments, 3° des
&litions populaires de Breitkopf & Kartel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. § 3. Les partitions
(Opéras, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen a instruments (Trios, Quatuors, etc.), compteut comme 2 cahiers ordinaires; sail it nc pourra être remis h 1'abonné que deur partitions a la fois. —
g 4. L ,s nouveautés no peuvent être dounées en ahounement que trois mole
apres ls. r publication. — 3 5. Les abonnés ne recovant que des cahiers, partitions, etc en bon état, dolvent s'engager à nous en rcmbourser intégralement
Is valour s'ils nous les rendeut maculés ou déchirés, plies on routes. Pour
leur en f: eiliter le transport, nous leur offrons d'élégants purte-musique au prix
de 1 fr . 0 à 5 fr. —. — § 6. L'abonnement est considéré comme continue
tap t qt: 3 des cahiers se trouveut entre les mains de l'abonné. Catalogue
A.
e:ae ^^ ^

ue aa •kondigiiva in ha ADVERTENTIEBLAD
opge.:omt n loopeb het geheole jaar door, want zij verschijfion in
drie groole tijdschriften, namelijk in de Dietsche Warande, Het
Bel fort en Le Magasin littéraire.
Van Icfe tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
lift licht eeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.
I)t prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.

Hoeren hoekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Eau de Cologne.
>>:.uie medaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1889.
J. C. BOLDOOT
Pr,urr1ssenr b'evete des ccuis de L.I.. MM. ia reine des Pay--;-Bas., les
role d: Pclgizue, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. 12STI-. RDA M,
liw cls : Art:serdam, Singel, n o 92.
Rotterdam, Reguliersbreéstraat,

no u. — Rotterdam, Passage, no 6. — Anvers et Bru: ellen.
Eau de Cologne, Saxon d l'cau de Cologne, Sedl p Mahon, Duizend-bloemen geur, Eau de Ilollan.de, etc., etc. Exti ails concentrés. — I3oidoots Eau de Cologne is de meest pezcchte, om
haar zacht en verlrisschend aroma, zij is bekroond 'net de
gouder= medalje te Parijs in 1870, le ilïelbourne in 1S80, te
AIr. tere?n n in 4883, te Antuferperr i r. 1'
tie Bru.c ^R t ra I88g.
Y<lta. . ..^...: ,^.v wtte..+^»c.'^—.::,.,.-^R .; .

. .^. ... ^ .. ... . ..-_
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Uitgave t r'. BEL]NFANTE, Den liang. —Mevrouw l STEJ LA HIJMAf,i:SI?[. RTZVELD, c edichten. Prachtuitgave in ,scheel linnen band,
lh(tslee ^lvel, naar cent' teekening van Jos. lsr::ëis, en titel portret
door Sluyter. — Prijs fl. 7,50; ft. 15,75.
Veree;digt'a., itieltt.weri=en van Vrouwe MARIA VAN ACIiERF, geb
DtlOLAEUIIE, f;eltoren. te I)iksnmiden, t`,'estvlaandcrr-n, Peldc
3 deelen, 11. 5.
(1826-1876).
40,50.
N ladeireren en avondi+r.rp .
.
Ii3xocderlijk : Najaarsvruchten en Wintertdoezn++n
Nieuwste gedicnten .
d:6-_„a,,m»-3:--.=,.-.'::^-.-^;

^:^..^,:;r:;,.^-•.:--:

1, 1,50 geh. 1,00 fr, 4,-» f. 2,10 geb. 2,50 0'. 5,25
» 1. 1,60 geb. 2,— fr, 4,;0

-:.^.,^,:::^

t3ri
Het hals Cuper n ^?Ë
verzendt ONMIDDELLIJK cci, h.U()
t1t:0 en nicer in 't i.linnenlsitd;
ivaril'; _ er de bestelling vóór den
laatsten (rein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der veeei.; waar
thee wast, zijn alla soorten voorhanden,

e-f i

'l^:,F..
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Abcnnements-Eirtladung auf die KNEIPP-BLATTER.
left schrift far arznei:osc_ .11.1 methode r d rrnturgenni'sse i ebenswerse.

Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in W6rishofen.
4. Jahrg 1894. Ji hrlich ersclteinen 26 Nummer» — wovo:, jede 24 Seiten stark
-- sum Preise von Al 2,50 ; hei direkter Zusendung im Ausland M 3,80.
Die . Kneippblatter . vlas vornehmste ur,d verbreitetste Organ der Iíneipp-Bewegung, enti.alten nrl,en Originaibeitrigen vont Flochw. Herra Praat K, eipp, zahlrriche Artikel von Ki,eipp-Aerzten u. Ki;eipp-Frunder,' Lerner Kranken- Gescluchten
and Heilungen, eereins- and Weirishofener Nacliricbten, Aerztlichen Ratgebrfr etc.
Anerkannt vorzf glichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen durch alla. Buchhan,llungen Ind Postanstalteu. Probenummern kos
teafrei durch ,lie
Verlagshandlung L. Auer in Donauwórth.

Alletwego inkrooult

IDIR,IE1SS
ROTTERDAM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning

C r,

De Cacao

4

A. DRIESSEN )

verdient 'ell een gezondheidkundig oogpunt
de

voorkeur.

ZIE ATTESTEN.
Alom vorkrilzbau

ZEER GOEDKOOP!
Een aantal Clichés naar beroemde platen
en schilderijen.
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.
w

am..

FLIEGEN DE BLATTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowil
von allen Posti mtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sie erscheinen wbchentlich einmal. Preis p. Semester, Mk . 7,5 )
(fr. 9,5o); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste toespeling. De verlichting (illustratie) is in den re °,1 uitmuntend.
-:.,.MO

Firma A. C. A.

VAN
N 7i

•

00.7,20 anewoLl.

U URE N Pa.

OUDENBOSCH (NEDERLAND)
Rechistreeksche aanvoer van gel niporte p r ie Havana's, Manilla's en
Planteurs van de eerst.i huizen.
crraardigde sigaren van
Geurige en van` de beste tabaksoosten
fr. 50 tot 5'00 fr. per duizend.
AANBEVOLEN MERKEN :
do duizend
fr. :10
Phoenix
60
Klein Duimpje (klein maar geurig)
ï0
Roza
80
Perfecto
80
Kegellust
90
Souvenir d'Amsterdam
90
Bonita

H. Unmann
Crema de Cuba
Fortuna
Alabansa
La Bnegera(Havana)
Conchas
id.
Id.
Reim

de durzen,l
Ir. 140
120
460
160
:i00
400
500

Levering van Hollandsche sigaren vrij van abc rechten en
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren hij minsti ns
drie honderd stuks.
Volledige Hollandsche of Belgische prijs-cowants op aarsvraag
verkrijgbaar.

Boekhandel J.-W, VAN L EUWEN, Leider i.
De katholieke Organist. Onderricht in de begeleiding van den Oregoriaanschen "Lang en in het kerkelijk orgelspel, meteen aantal speeloefeningen. 4 5
flanciboekje ten gebruik- hij Let n:'orvijs iu den Oregoriaauschen Zang,

fl 4,ï.

fl 1,75
vier e eerIneer(erde druk
Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4°
fï 7,50
Jozef Maria Pignatelli. Eeue schets van de uitdrijving eu de opheffing der
Sociëteit van Jezus, door W. via NIauwsaaorr, S. J. Tweede Vermeerderde druk
lu linnen prachtbaud
Wat is toch de Talmud 1 en wat is een Talmudiood?lets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom, door Dr. A. RoaLINO, herzien en verbeterd door MAI DE LAMARQUE. Derde druk met een
nieuw voorbericht van den vertaler. 128 blz
De geheimen der Vr0metselartj, ontsluierd door Lao TAXIL. Een deel gr. 3
van 1056 bladzijden met 60 gelith. platen
In Innen prachtband
In halfchagrijn-lederen 1rachtband

fl 1,50
fl 1,90

fi 0,70

fi 7,90
fl 9,70
ft 10,20

-^+^.anvs-^• .+a.-++ns..-aisa.°^z--s.^n>ase.
ezec.:.^_-..--.•^.^^•,=xr v -,,,,,--vwgil ^— .—•-_YIVOIRYrrOs cc°^._

B. HERDER, libraire éditeur Pontifical
a Fribourg en Brisgau (Alleozagne)

En vente chez tons les libraires

MI N I ATUR ES CHOISIES
L A UIBLlUTHÈQUË DU VATICAN

par

ÉTII+;I4iNE MUSSEL, S. J.

DOCUMENTS POUR 1-1E IIIS1'OIRE I)E L A l-II\IA'I'L'RE
AVM XN \ PLA \Cl ll EN 1'11OTOTYPIL•'.

In-folio VIII et ti g pages de tease) fr. 25; relié en toile,
tranche rouge ir. 30.
•^,, A ..,m.m .,901:33,,ZMS _^^.^.
é usl
iC her . {atgeber

Praktisches Wochenbiatt fur alle deutschen Hausfrauen.
Ersclleinl jade W'oclle eilhmal. -- Preis pro Quartal nor 1 Mk.
7.0 bezielien ((lurch alle Buchhandlungen and Postanstalten.
Der - Hdusliche Ratgeber enthált
njeder Nurumer belehrelfdeAri.ikel sus
dem Geráete der Hausuirtschaft, Geundheitsp,flege mid Erziehlcng. Aussece:n vrird in den Itubri:.en :+ GerPaeinti!zi ge s , lp^dusliche Kunst, Furs Hau:;,
Oetrdnke,, Backwerke, Far die Kvïche
u. s. w. eine Fnlle belehrenden

veróffentlicht.

offes

In der . A rheitsstube Y werden Stick,
Strick-, Hakel- und Filetarbeiten ve róffeutlicht, welche durch reizende A bbildungen erlkutert werden. — Im e Echo
kano jede Ahonuentin kostenlos Fragen

verOffeutlichen, weloha beantwortet werden. Das Feuilleton. ist sehr reichhaltig
und epanneud. Ausser einem gróssere;,
sehr interessanten Romane, werden noch
in jeder Nummer Reisebeschreibungen,
Humoresken, Erzahlungen urd Gedichte
veriiffentlicht.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

R
KENNIS DER

NATUUR

Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H. REUKELS.
Prijs Il. 5,00. Gebonden in linnen
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde /l. 2,75. — Dierkwide en Pln , llkunde fl. 2,75.
-^1virstemargarrmzeseama=terezt=sszaa

WYNAND FOCKINK, te Amsterdam,
Fabriek van Likeuren,
Obgericht an 1679.
van H. M. de KoJingin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. Glen Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurtenberg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

HOFLEVERANCIER

ENCRES ET VERNIS D'IMPRIIIEIIIE
PHOTOGRAVURE,

PHOTOLITUOGRAPHIE, H :LIOGRAVURtE

J. MIAL V AIJX, b re e-té
43, rue de Launoy, 43, Mo1enbe0., Bruxcll =:s.
TËLISPIIONE N" I236
4VIL,4

'fitEinat&

.ssessa,u,aamatz..^32e.: _t2,,r.,, n-A. ^

ADOLF WEIGEL
BUCHHAND LUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie ancienne et moderne I New and secund-handbookseller
4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergartenstr. 4.

Grosses Lager antiquarischer nod neuer Biicher
aus allen Wisschenschaften
Lieferant nod Correspondent
Uebcrnahme nod Vcrtrieb
namhafter Bibliotheken and Institute
von Puhlicat innen ausliind•Universitiiten
des In- and Auslandes

and gelehrter Gesellsehaftcn.

Vortheilhafteste Bezugsquelle
[fir iStfentliche Anstalten und Privatpersonen

Prompte Austuhrung
von Auctions- and sonstigen Auttriigen

Ankauf ganzer Bibliotheken and werthvoiier Werk'
zu hiichsten Preisen.
Schnelle nod Bute Verbindungen nach allen Weltiheilen.

Onlangs verschenen bij den uitgever dz2zes :
Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen, 51 a deel, door Fr. de
Potter en J. Brocckaert. Dit deel, atzonrlerlijk verkrijgbaar, bevat de
inonographrcn van Aaigera, St.-Anteli is, Appelterre, Aspelare, Baardegem,
. Bambrugge, Bavege,n, Borsbeke, Burst, Denderhoutem en Denderleeuw
4,00
Afrika, drama in 5 bedrijven en in verzen, door ridder Descantps, bekroond
in den internationalen letterkundigen prijskamp voor het beste werk over
de slavernij in Afrika, voor het Nederlandsch tooneel overgedicht door
M.-J.-A, van Droogeubroeck
2,50
Staat van inlchting, jaarlijks door den onderwijzer te sturen aan den heer kar.tonalen Schoolopziener :
1. Onderwijzend personeel. I I. Bijwoning van liet schooljaar. Ill. Leervakken. IV. I-,1st tier schoolboeken. V. Schoolgebouw en schoolbevolking.
VI. Schoolmeubels. - I. Sclrxrlbevolkirrg (lagere school, bewaarschool,
school van volwassene jongens of meisjes). l 1. Toestand der spaarkas, III.
Toestand der inatigherds-.erbouden, 4 hludz. m-f o (volledigst en jongst
model opgenuuel.t door een en Schoolopziener)
0,20
Vak- en kunstwoot'•len : steenbakkerij, bezorgd door '1'h. Coopman (uitgave
der Non. Vlaamsche Academie)
1,25
Les Trade-Unions et les associations professionnelles, par Ernest Dubois,
charge de cours à i'Universitr de Gand
2,00
L'hydrotherapie pour médeons, par le Dr. Schilling, trarinit de 1'allemand par
le Dr. Aug. Ruyssen
1,50
La situation politigne, par Hermann dc Baets, avec preface par M. le Sénateur Lammers
0,50
Table de la bible, par le Père L., S. J.
0,25
Bereiding tot de eerste Communie, door G. De Berle, pr.
0,25
Brand, tooneelstuk door Sylvester
0,75
3,00
Sif er's Bibliotheek : Cesar's Oorlog in Gallic, 6 all.
De Keure van Hazebrneck, 12' e deel, door E.lw. Gaillianl
5,00
Bewaarscholen, Bundeltje ollicieële strikken met practische artikelen en lessen
Irantona.en schoolopziener
door F. Van Cicero
1,50
Liederboek van Pas oor Cooremars, 2''' reeks (in cijfer- en notenmuziek)
1,50
id.
Id.
tekst alleen
0,35
Ouatre ans d'cvolution, relation des prircipaux faits politielues r•t xociaux accumelis en Belgique de t8go n tSp.1, par IenIislas Van Finarebcke, aver
ure preface dc Guillaume V erspeven
0,00
L'Espagne ThérAsíernae ou pírlètinahe d'un ILanutnd la toures les fondations de
Saute 'l'hérèse, oeuvre postltmnc de Al. I lye Hoys. (Volmoe oblong
20,00
28 X 37 avec 3o plauches). ReID cu perorliue
Les )èsuites et les classigucs chrètierr_s, par l'abbe Guillaume, cure doyen de
2,50
Beauraing
Over de maatschappijen van ouderlingen bijstand, door O. ' 1 'irez
1,00
Beknopte inhoud der lessen van vaderlandsche geschiedenis (ruiddelgraad ,', door
G. De &sere.
0,30
Lessen sail vaderlandsche gc-chiedeuis (hoogste graad) en gevolgd van herha0,50
lingstabellen, door deuzelfden
Fees- en leerboek siren van vaderlandsche geschiedenis door P. Van Laatschoot 0,20
Gent onder dc Calvinisten (t566-1585), door E. Aelbrecht
1.50
Symphoniiin en andere gedichten van Emanuel Hiel
3,00
Charité, dranre en clog actes et hult tableaux, dont uur podngue, paar Ch. Buet 2,50
Duikalur:mak voor 18J5, door Dr. Crumb Gezelle
1.co
Nog een klaver ken uit 's levens akker, door Hilda Rato (uitgave van het
Davidsfouds)
Repertorium latinae poesies (catholica hymnnlogica excepta)
Exercises des 9 wardis en ]'horreur du grand draumaturge St. Antoine dc
Padoue, par A. Al. D. G.
Leven van de H. Barbara, door A. Van Loo
Edmond de ]'any, I.'art en Suisse, par William Ritter
1,25
Maandschrift van den H. Viecentius
1,50
Bode van den I 1. Franciscus van Assisii', maandschrift
Verslagen en Alededeeliugen der Kon. Vlaauuche Academie, 1894
4,00
5,n0
Katholiek Onderwils, jaargang t893/04
10,00
Le `,Lagasin litteraire et scier,tillrpte, antra:189,1
12,50
Dietsche \Vara,:de, jaar t89+
cure.

enz.

enz.

Inhoud van Tijdschriften
Dietsche Warande, [895. N . I. — Eenige karaktertrekken van Vondel, door
Gustaaf Segers. — Verrassingen, novelle dorr T. Resa. — Fragment van den
Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, uitgegeven door J. H. \V. Goossens.
— Lamok, Araahsche legende, medegedeeld door Pol de Mont. — Tot eene
volk! door O. Loosen, S. J. — 1let Limbuugsch Geuldal, door J. W.
Biouwers. — Iets over het glasschilderen, door A. Van Redichem. — Bij onze
platen, door Red. — Twin kluchtspelen voor éen of de « Jans Potages « op
de Meir, te Antwerpen, in th6o, medegedeeld door J. F. Kieckens, S. J. —
Boekenkennis. — Vondeliana. — Omroeper. Prijs per jaar fr. 12,50.
Het Katholiek Onderwijs, 1895. N . 3. — Over de waarde en den geest der
Frccbelnethode, door A. G. M. — Dé gazet buiten de school, door E. V.
N. — De onderwijzer en onze christelijke` volksgebruiken, door A. V. H. —
\Vat een mensch zich voor de wetenschap getroost, door J. B. M. — Eenige
bemerkingen over het rekenen in onze lagere scholen, E. M. — Japan, P. D.
\V. — De petrolielamp, 1'. M. — Boekbeoordeeling. — Schoolnieuws. —
Naar het Stalleken ». Pry's per jaar fr. 5,00.
Bijvoegsel :
Magasin Littéraire tt5 janvier 1895). — L'état actuel des trade Unions et le
Congres de Norwich, par Ernest Dubois. — José-Maria de Heredia, par Gaston
de Smet. — Les (leux nrfraies, par Gaston della Faille de Léverghem. —
Problèmes sociaux : Deux frères, par Comte Emérix dtt Chastel. — Saint
Jean Berchmans. — Le Christ intini. — La Vie et la Mort, par Jean Casier.
— Recettes de Theatre : Victorien Sardou, par Philppe Malpy. — Petite
Chronique, par M. D. — Les Revues. — Les Livres. Prix par ann,re fr.
r0,00.
Studiën, All. I. — I. Geboortejaar, afkomst en lied van Don Francisco de Jasso
g. de Navier, door W. Van Nieuwenhof. — IT, He! jongste apostolische
schrijven Van Paus Leo XIII, door J. Alberdingk Thijm. — III. De boden
van Kirchheim, door V. Becker. — IV. Berichten uit de pers.
Volk en Taal, 05 Januari.) N . 7. — Een goed en zalig Nieuwjaar. — Liederen, door M. de Schryver — Bijdrage tot den algemeenen Dietschen taalschat.
— Het Vogelenvangen, door J. Van Vlierberge — Zei-spreuken, door Willem.
•-- Vertelsels. Van den ring, door Th. Van Nieuwenhuyse. -- Volksgebruiken. Eierkoers en Kegelrijden, door P. B. — Nieuwjaarlied, door M. Zanter
Nieuwjaarliedjes. — Di iekouingenliedje. — Van het Vrouwke dat spon, door P. B
Bode van den H. Franciscus van Assisië. N' 6. — Redevoering van den Z. E .
later g eneraal tot de Derde Ordelingen van Ara coeli. — De H. Elisabeth
van Portugaal. — Besluiten genomen in het Congres der Derde-Orde te Novara.
- Liefde van den H. Antonius van Padua tot de armoede en de armen. —
Franciskaansche Zendingen. — Mengelingen. Per jaar fr. 1,50.
Maandschrift van den H. Vincentius a Paulo. — Aansluitingen. — 368 Bedevaart der Contetentiën van den Heiligen Vincentius-a-Paulo uit het bisdom
van Brugge, naar het heiligdom van O. L. V. van Dadizeele. -- Verslag
afgelezen door den Secretaris van den Middenraad. — Conferentie van Hemixem.
Vijf en twintigjarig Jubelfeest. — Wie zal ondersteund worden ? — De Zaaier,
Per yaar fr.

I,25.

INHOUD.
Een e Nederlandsch » Leesboek . . . . .
Onze moedertaal en de beer Tilman
Een kostelijke aanwinst
Menschen en boeken
Van den vos Reinaerde .
Één man, één woord (Kerstvertelling)
Uit de pathologie der taal
Wenken en vragen
Hulde des harten. Aan D r A. Snieders
Het brood der sterken. — Muziek en dans ..
Boekennieuws en Kropijk.

. . . OMER WATTEz.
A. DE CEULENEER.
J B. MARTENS, kan.
B. METS.
F. W. DRIJVER.

Ar.

\V AI

GRAVE.

H. MEERT.
J B.
P. A. DE Vos.
FRANS WILLEMS.

Tiende jaargang. 1895.

Maart, N' 3_

M/\/\/\,

tIinp44nirn en anïcvs Oriangcn
door EMANUEL HIEL
Prijs : fr. 3,00.

AFRIKA
DRAMA IN VIJF BEDRIJVE N EN IN V E RZEN
door Ridder Edward Descamps
Bekroond in den internationaler letterkundigen prijskamp voor het beste werk
over de slavernij in Afrika

Nederlandsch tooneel overgericht
Avoor h et
. V AN DROOGENBROECK, der Koninki. Vl. Academie

door M. J.

Prijs : fr. 2,50.

HOOFDEN KOP
Novelle
Luimige
door

D'

M A I P E R T U I S von Antwerpen

Prijss : fr.

/ D - of Plukal=nai

1,25.

voor 't

J oar D. a.. 189

den Eerw. Heer
door
Lid der Koninklijke V1aannsclin Taal- en Letterkamer

Prijs :
Le

fr.

1,00;

droit privé

D` Guido fr. 1,20.
vrachtvrij

et la question

sociale

I)ISCOU1S
prononcé it Ia Nédération des Avocats Beiges, le :25 I)écenlbre 1891
par

Baet
Hermann de B

AVMCAT I 'HÍis

/

LA UUUR. 1^^Ai'I'i-:i. I. L ;

t_;AV11

Prix : fr. 0, 50.
C Jam -Ilk.AM, Z 'i`

C

DRAM
S

EN CI T ACTES F.'1'HTJIT TABLEA U X
par C^ I-1A MI, U: I3 IL: E'I'
Prix : fr. 2, 50.

iNar\/V

^"/W.lLi *J \./ \/\/"■/\/\/V\

HILDA RAM.
het opzettelijk wellicht, dat het
David tFonds de laatste dagen van December
koos, de gulle dagen der Kerstgeschenken, om
het nieuwe bundeltje van Hilda Ram zijne leden aan
te bieden ? i )
Juist tien `jaar is het geleden dat de Antwerpsche
dichteres optrad met haar eerste Klaverken, en aan heel
ons letterkundig wereldje één kreet ontrukte van blijde
verbazing over de boeiende eigenaardigheid van dezen trits
keurige, kleurige idyllen.
Dat Hilda Ram schitterend heeft beantwoord aan
de hooge verwachtingen welke haar eersteling van hare
begaafdheid had doen opvatten, dat komt thans haar
tweede Klaverkeu bevestigen.
Hooge verwachtingen !
Men leze in het derde Schetsenboek van Max Rooses,
de bladzijden waarin hij den indruk beschrijft dien
het bundeltje van tien jaar geleden op hem uitoefende.
Max Rooses, – het toonbeeld van den kalmen, bezadigder,
gestrengen beoordeelaar, -® Max Rooses slaat daarbij
een toon aan, die haast lyrisch mag heeten.
(( 't
dezen morgen het prettigste weertje der
wereld. Een paar weken reeds was de hemel nukkig,
buiig, treurig geweest : motregen in overvloed, een
ijzige noordenwind tusschenbeide, geen blauw daarboven,
geen lichtglans hier beneden, zelfs geen ferme zomerESCHIEDDE

I

Was

(i) Nog een Naverken Jilt 's Levens Akker. Drie verhalen door
HILDA RAM. Gent, drtikkerij A. Nffer, 1894. (Uitgave van het « DavidsFonds ». — N r 89 )
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vlaag. 's* Menschen gemoed werd even overtrokken en
somber als zijn dampkring. En zie, daar kwam plots
verandering : de wolken weggeveegd, het uitspansel diep
blauw, de zonneschijn feestelijk. In den tuin stonden
daar straks de bladeren van den druivelaar zich wellustig
te koesteren in de najaarswarmte ; op straat zag er ieder
welgemoed uit, van de groentenvrouw, die haar praatje
met de meid ergerlijk rekte, tot den voerman, die genoeglijk op zijn kar gezeten, zich weldeed aan al dat licht
en al die lucht. Dat had het vriendelijk zonneken gedaan.
a Ik mag zeggen, , dat ik niet minder opgeruimd
was dan al die menschen en misschien wel iets meer.
Ik genoot, als zij, het opbeurend weer en ik had daar
zooeven het eerste stuk gelezen van het prettige boekje,
door De Seyn-Verhougstraete in de wereld gezonden :
op Tes weken, uit Een Klaverken uit 's Levens Akker,
door Hilda Ram. Er was zooveel overeenstemming met
den indruk van den helderen najaarsmorgen daarbuiten
en met dien van het frissche tafereel in het boek, dat
de eene met den andere samensmolt en alles mij dubbel
opgeruimd, gezond en levenslustig voorkwam. Dit had
ik voor de helft aan het lieve bundeltje te danken;
iets diergelijks, vertrouw ik, zullen er velen met mij
nog aan te danken hebben.
« Ik acht het een hoog geluk, wanneer ik, na een
Nederlandsch boek gelezen te hebben, het mag toedoen
met de woorden : Een dichter is ons geboren ! en zelden
o f nooit sprak ik die met blijder overtuiging uit, dan
wanneer ik Een Klaverken uit de hand legde.
« Te prijzen is hier volop. Wij hebben aan Hilda
Ram eene dichteres, die juist ziet, diep voelt, boeiend
verhaalt, rijk kleurt. De drie stukken van haren bundel
zijn ongelijk van waarde en verschillend van aard en
verdiensten, maar alle dragen den stempel van meer
dan gewonen aanleg, van door en door gezonde en
genietbare kunst. »
Eenige regelen verder haalt hij de verzen aan, waarmede het oudste der drie stukjes aanvangt, -- Vondelingen :
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Een aardig nest, voorwaar, waar Bastje Mol
Met Trui, zijn blozend vrouwtje, woonde. 't Stond daar
Zoo stil en afgezonderd, juist bij 't splitsen
Van 't kronkelend weegje dat, van 't mastbosch uit,
Liep tot de kerk ! `Vat scheen dat stulpje lief
Zich schuil te houden achter 't vriendlijk loof
Van 't reuzig beukenpaar, die, krachtig van
Weêrszij omhoog zich beurend, over 't needrig
Vervallend dak hun rijkbebloeide takken
Saamstrengelden, als wilden zij het trouw
Voor wind en storm en zonnegloed beschutten.
Als moede, leunde zich het muurleen, vol
Vertrouwen, aan de bruinbeschorste stammen
En vroolijk ruischte, 's avonds, in de kruinen
't Eentonig lied des winds het hutje in slaap.

Vondelingen draagt de dagteekening : Antwerpen,
November '82. « Ghephotographiëerd, niet waar? »
is de uitroep van Max Rooses. « Beter nog, geschilderd;
Als dit nu de eerste verzen zijn, die Hilda Ram schreef,
dan vraag ik mij af waarin hare latere deze kunnen
overtreffen . »
Doch, halt! En het Derde Schetsenboek toe ! Of
anders loopen we straks gevaar dat ons eigen artikel niets
anders meer zou zijn dan eene reeks uittreksels uit dat
van Max Rooses...
Juffrouw Mathilda Ramboux werd geboren in 186o.
De verzen van zooeven schreef ze dus als jong meisje
van twee-en-twintig jaar. De twee andere vertellingen
uit haar Klaverkeu zijn gedagteekend : Op Tes weken,
van Zon Februari '83, -- Tante-Moeder, van i n Mei '83.
De drie stukjes zijn van klimmende verdienste : de kunstwaarde van Vondelingen wordt merkelijk door Op Tes
weken overtroffen ; en Tante-Moeder spant de kroon.
Zullen wij ze ontleden ? Men leze ze. En las men
ze indertijd, ze zijn het waard dat men ze herleze, ofschoon
.aan Vondelingen eenheid ontbreekt— het slot beantwoordt
niet aan het begin — en dat Op Tes weken te zeer herinnert
aan de Begga van Jan van Beers, den Antwerpschen
Meester, wiens gedichten blijkbaar van zoo grooten
invloed op haar zijn geweest. In Tante-Moeder, eene
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roerende - idylle, en een mc.esterstukje zoowel om de
vinding als om den vorm, treedt de eigenaardige
persoonlijkheid der dichteres het duidelijkst te voorschijn. De heldin is een jong meisje, die bij den dood
van haar zuster, de leiding van het huisgezin 'aars
zwagers op zich neemt, voor de arme weezen eene
tweede, liefdevolle moeder wordt, en de opoffering
zoover drijft dat zij zich koel veinst tegenover den
jongeling dien zij in het geheim van haar halt bemint,
en zijn huwelijksaanbod afwijst wanneer die koelheid
hem toch niet mocht ontmoedigen.
In 1886 verscheen, als Uitgave van het Davids-Fonds,
een tweede bundel : Bloemen en Bladeren. Gedichten
van Hilda Ram. Antwerpen, van Os-De Wolf. -- Lyrische stukjes voor het meerendeel, waaronder zwakke,
goede, en enkele voortreffelijke. Voorts eenige verhalende
gedichten steeds in de geliefkoosde maat der vijfvoetige
jamben : baroen-al-Rasjid's Dood, een krachtige epische
brok; en vooral een paar vertellingen in den aard van
haar Klaverken : Om Moedersuville en Wanna.
In de afgelegen wijk der stad, een klein,
Smal straatje.. Stil dus, rustig? Waarlijk neen!
Twee j ongensscholen, twee! en beide druk
Bezocht door gansch een heir kwaápitsen, rakkers
Van de ergste Soort; en vraag dan . « rustig, stil? »
Die arme j uffrouw Nel, in 't huisje ginds,
Potdicht gesloten — 's Zondags slechts en in
Vacantietijd kan licht en lucht daar ingang
Verkrijgen — zou u weenen doen van meelij
Bij 't lang verhaal van al hun plagerijen.
Het arme schaap! nauw heeft ze 't hart nog, soms
Gestolen 't fij n geplooid gordijntje eens op
Te lichten voor een kijk j e op straat. Wat heeft ze
Op zulke wijze al « beeldjes met twee kaarskens » (i)

(t) De' uitgesteken tong met twee op ,;ehe,Ten vingers daainetiens.
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Te zien gekregen, die van afschuw al
De pijpjes van 't gepinde mutsken rond
Haar perkamenten aanzicht trillen deden 1
Geen dag of 't is wat versa ! « Ouw kwezel » klinkt het
Van 's morgens af, als groet, door 't sleutelgat,
Wijl tingeling ! tin g, tang 1 de huisbel gaat...
« Doof zou men worden ! zalig wie het is ! »
Zucht schuddebollend juffrouw Nel, en denkt
Er ernstig aan, het oude huisje, waar
Ze 't licht voor 't eerst aanschouwde, en waar ze hoopte
Eens stervend 't oog te sluiten, droef vaarwel
Te zeggen. »

Voor de tweede maal, halt ! en het bundeltje toe.
Ik wilde U maar een proefje geven uit het eerste verhaaltje, Om Moedersiville, en stap rechtstreeks over tot de
geschiedenis der arme, heldhaftige zwoegster, Wanna,
het edele beeld der liefde, miskend, belangeloos, en tot
de zwaarste offers bereid,.. Wanna heeft de foltering
moeten lijden, dat Geert, de geliefde harer jeugd, haar
eene andere verkoos. Het lichtzinnig gedrag van deze
vrouw maakt hem thans ongelukkig. En wat doet de arme
verstootene ? In het geheim legt zij zich de levenstaak op de
verdwaalde te redden — en zij slaagt erin ; en dank aan,
haar, de eenzame, verlatene, onbekende, dank aan haar
kent het gezin van Geert vrede, welstand en geluk.
Maar dat beeld van Wanna zagen wij reeds? TanteMoeder, die den geliefde der jeugd haar liefde verbergt,
die haar hart het zwijgen oplegt en haar eigen levensgeluk ten offer brengt; om zich geheel te kunnen toewijden
aan de opvoeding der kinderen van hare gestorven zuster
— en thans de arme, edele Wanna : zijn ze geen
tweelingzusters?...
En weer twee jaren later, in '88, een nieuwe bundel
« VerhuiTen. Een Landgedicht in drie zangen. -- Gent,
Siffer ,i, waarover slechts een paar woorden. « In het
verslag over den tienden vijfjaarlijkschen prijskamp der
Nederlandsche Letterkunde », deelt ons in eene inleidende
nota de schrijfster mede, « werd, naast veel lof over mijn
« Klaverken uit 's levens akker » ook de aanmerking
gemaakt, dat de vorm dezer idyllen, -- rijmlooze jamben --
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wel eens dreigde te verloopen in gewoon proza, en dat het
dus beter geweest ware, 6f berijmde, 6f metrische verzen
te verkiezen boven de jambische deca- of hendecasyllaben.
-- Ik heb dezen wenk gevolgd en --- VerhuiTen is
geschreven in metrische verzen. » Die groote bekommernis
over den vorm, heeft er de inhoud zelf wel niet een weinig
door geleden ? En vooreerst, had de dichteres misschien
niet ongelijk de rijmloozè jambe, dit verhalende vers
bij uitnemendheid, en dat haar toch zoo geen slechte
diensten had bewezen, nietwaar, te laten varen voor
eene reeks proefnemingen met metrische maten ?
Eindelijk, nogmaals twee jaar later, in 1890, is het
de bekroning in den vijfjaarlijkschen Prijskamp voor
Nederlandsche Letterkunde van hare Gedichten, op het
einde van 1889 te Gent bij Suffer verschenen.
Voor de grootste helft wellicht is deze bundel
enkel een herdruk van een aantal lyrische stukjes uit
Bloemen en Bladeren, en van de verhalende gedichten
Haroen-al-Rasjid's Dood, Om Moederswille, Wanna,
VerhuiTen. Eenige nieuwe gedichten van lyrischen aard
zijn er bij gekomen; sommige treffen alleen door hunne
banaliteit; eenige daarentegen, -® bij het neerschrijven
hiervan denk ik aan Droonierij, -- zijn puikstukjes van
edele kunst en verhevene bezieling.
Als lyrische dichteres,—laat ons dit in het voorbijgaan
aanstippen, — is Hilda Ram niet altijd van middelmatigheid vrij te pleiten. Overigens, dunkt U ook niet, Lezer,
dat zij ons daarvan onbewust de verklaring geeft in hare
kostelijke bekentenis :
Ze zeggen dat ik een kwezelken ben 1
Dat had ik mijn leven niet eens gedacht,
Niet dat ik 't gaarne verblauw of ontken :
De titel kwam enkel wat onverwacht
En trok daarom op de zaak mijne acht.
'k Ging aan 't denken, aan 't peinzen en 't zinnen
Op aard en gewoonte en kleederdracht;
Ja, zelfs beweeggrond bij mijden en minnen,
Bij arbeid en omgang riep ik mij te binnen,
En ... 'lc moet het bekennen, wanneer ik nu fijn
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Het een en het ander aaneen ga spinnen,
Dan is 't geen verzinsel, dan is 't geen schijn,
Dan moet ik warempel een kWezelken zijn !

Mag ik het U echter vertrouwen op een zwijgen?
Zij is toch maar een stu c, van een kwezelken, een
kwezelkea half-en-half. Trok zij zich de wereld en de
menschen in 't geheel maar niet aan, dan hadden we
kans dat ze innige mystische liederen zoude dichten, als
eene nieuwete zuster Hadewych. En om de kreten van
wel en wee der wer,;lsche lyriek te kunnen slaken houdt
ze zich al te omzichtig terughoudend buiten der menschen
driften en gewoel. In beide gevallen echter valt het zeer
te betwijfelen of zij wel de keurige vertelster ware
gebleven, welke wij in ons kwezelken thans mogen
bev^ onderen
Vertellen en beschrijven, dat kan ze, ja ! Het zoude
wel overbod g zijn dit nog te willen bewijzen, door
uittreksels uit de kleinere schetsen, Kermisvooravond,
de Brui'r ft, Herinneringen, welke in de Gedichten
voorkomen. Het laatste stukje, Herinneringen, leidt
ons binnen in de oude vaderlijke smidse, waar als
een tenger, ziekel-ijk meisje de dichteres hare kinderjaren
doorbracht, « te midden der neerstuge werkliê a,
De arbeid N olgcnd met de oogera,
de handen te zamen -- en 't harte
Vol van een wonder gevoel,
half vrees, half vreugdig genoegen.
('t Was haai) een vreemde muziek
't veeltonige heldre geklingklang,
Dat uit de trillende platen
het vroolijk gehamer ontlokte,
Wijl op het aanbeeld, zwaai,
't grofdreunend gebots ' an den moker
Viel die de maat hield, juist,
maar traag, als 't zijn aanzien paste.
Vinnig en schei p daartusschen
verhief zich 't gekras van de vijlen,
't Heimvol zuchten en snorken,
des blaasbalgs hijgenden adem.
Treffender werd dit geluid,
als eerre alles beheerschende basstem
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Galmde uit een machtige borst,
en het welken herschiep tot een wellist.
Ieder ontfronste 't gelaat,
elk vaagde het zweet van zijn voorhoofd,
Kwi;nende blikken ontvonkten,
gebogen gestalten herrezen ;
Luide dan klonk het refrein
en tot koorzang smolten de stemme

drietal schetsen overigens, en niet de twee
langere verhalen van de zeekust, waarmede hij aanvangt
en sluit, --- Zeemanstrouw en Wachtend -- , zijn de
puikstukjes van den bundel. Zeernanstrouiv, in rijmlooze
jamben, is misschien het zwakste van al de - verhalen
welke Hilda Ram onderteekende. Doch liet is een feit,
merkwaardig genoeg om er de aandacht op te vestigen, dat
hier weerom, voor de zooveelste maal, de held -- Kasper,
een eenvoudige, ruwe zeebonk die aan zijne moeder op haar
ste,fbed plechtig had beloofd voor zijn jongeren broeder
niet alleen een vader te zullen zijn,
Maai nog eed moe ier mee, die voos haar kind,
Als 't nood geeft, 't eigen heil ten offer brengt. —

dat deze Kasper, zeg ik, onze bewondering afdwingt om
de grootmoedigheid waai snede hij aan het nakomen van
die belofte zijn eigen levensgeluk ten offer brengt.
Wachtend, eene idylle in sierlijke hexameters, verplaatst ons te midden der visschers van Blankenberghe.
Geeraart en Gitta, twee visscherskinderen, naast elkaar
opgegroeid, dragen elkaar de innigste liefde toe. Het
meisje wacht alleen maar op de terugkomst van haren
verloofde, om den dag van het huwelijk te bepalen.
Geeraart is in zee gestoken om met de nieuwe boot
die hij zal bevaren, een proeftocht te ondernemen. Eilaas!
een vreeselijke storm rijst op... Nooit zal de jongeling
meer terug keeres; terwijl de arme Gina, met waanzin
geslagen, laar op jaar langs duinen en kuste warend,
in tragisch blijde verwachting zijn terugkomst blijft
verbeiden.
Nog een Kiaverken komt thans, voorloopig, de
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reeds tamelijk lange rei gedichten van Hilda Ram op
waardige wijze sluiten. (J) De stukjes welke het behelst
dagteekenen alle van 1893 : Klaar, van Meert '93;
Krukken-Mieren, van Juni '93; Boer Balthus, van
November '93.
Het walen burgeimenschen,
Doch braaf en eerlijk als goud
Ze hielden wel het hoofd wat recht,
Maar dat misstond hun niet.
Ze waren klein begonnen .
Hi) was een natiebaas;
Zij hield den winkel open,
Dien moeder hield vóór haai
Hoe rein en net die hinkel)
Hoe lachte u alles toe :
Gewichten en schalen blonken
Gelijk op 't outer liet goud.
't Vernis zelfs van het toogje
Glans le, als e-n spiegel, hels
Zoodat daar menig begijntje
Met een mu dje•pruim zich spiegelde
En eens trok aan zijn koenet.

Enzoovoorts. --- Met deze verzen begint de eerste
van het drietal vei tellingen, nagenoeg zoo uitgebreid
als de beide andere te zamen. Klalr; eene Antwer psche burgerdochter van over vijftig jaar. Het levenslustige dochtertje van een bekrompen en eerzuchtig
natiebaaske komt terug van de kostschool. Haar vader
droomt voor haar kasteelen en paleizen. Het meisje
echter, waarvan het in goede hartelijk karakter ons in
,een reeks tafereeltjes wordt geschetst, meent het anders.
Zij weigert de hand van een rijken, jongen geneesheer.
Wat later wil haar vader haar volstrekt eenen ietwat sukkelachtigen maar uiteest welstellenden apothekerszoon tot
man opdringen. En wier verkiest zij?-- Den armen Jaak,.

(i ) Van haar verscheen in proza, met de medewei king van
juffrouw E. BELPAIRE . Wonderland, vertell;ngen,

162

HILD A R A M,

den gebrekkigen kantoorklerk, door al hare vriendinnen
verstooien en bespot. En hoe zij ten slotte toch haar
Zin krijgt, en hoe het huwelijk van haar broer met
de rijke iuffrouw Clorinda voldoening geeft aan de
grootheidszucht van het natiebaaske -- dit alles vertel
ik haar niet na, om U, lezer, het genot niet te bederven
wanneer gij Hilda Ram's Klaverken zult ter hand nemen.
Krukken-Mieken is het verhaal hoe het arme,
brave werkmanskind Veva zich opoffert voor hare zuster,
het kranke, doch tevens jaloersche en boosaardige
Krukken-Mieken.
De toon was opgeruimd en vroolijk in Klaas, grijsen gedempt in Krukken-Mieken ; Boer Balthus is een
sterkgekleurde, dramatische en tragische geschiedenis, vol
schrille tegenstellingen, eene opeenvolging van aangrijpende toestanden, en tot held — de arme boeienmeid
Wanna Boer Balthus heeft Gerrit, een zijner knechten
verraderlijk vermoord ; het was een weesjongen, die op
eenmaal schatten geërfd had, maar dat wist alleen de
sluwe, gierige boer, en het geld van den vermoorde was,
door middel van een valsch testament, den moordenaar
gaan verrijken. Eene alleen vermoedde alles : Wanna.
Voortaan leeft zij enkel maar om wraak te nemen, en
ten slotte slaagt zij er in de gruwelijke misdaad aan het
licht te brengen . Eene enkele bladzijde, die een
beroemd tooneel uit Shakespeare's Macbeth voor den
geest roept, gunne men ons af te schrijven : -- het
sombere tafereel van Balthus' wroeging en sterfbed á
In Balthus' hoef is rust noch vreê :
krank ligt hij, stervenskrank!
Hij kampt en worstelt met den dood
en ijlt en dwaalt verward..
Zijn vrouw waart rond zijn sponde heen
in nameloozen angst;
Afgrij zen vult haar 't bevend hart,
een ijzing, naar en bang,
Die ieder woord haar duchten doet,
dat van zijn lippen valt.
Daar heeft hij haar de hand gevat
en trekt haar dichter bij.
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« Weet gij, zoo vraagt hij fluistrend haar,
vanwaar ons geld en goed,
Vanwaar al onze rijkdom komt?
En weet gij ook, waarom
Ons ongelukkig kind zoo lijdt?
waarom 't bezeten is? » —
« Dat hoef ik niet te weten, neen
dat weet ik liever niet;
Zoo gilt ze en rukt zich angstig los,
Wat hoorde ik aan de deur ?
Het was, als werd de klink gelicht..... »
Zij slaat van ver hem ga,
Tot hij weer achterover zinkt
en de oogen sluit, vermoeid.
Achter de bedspoed schuilt zij weg,
opdat hij haar niet zie.
Maar traagzaam zoekt haar weer zijn blik.
« Vrouw, zegt hij, vrouw, kom bij !...
Hebt gij het nooit bemerkt, wanneer
wij wandelden te zaam,
Hoe, als een vogel zong in 't hout,
zoodra ik nader kwam,
Hij zweeg en wegvloog, en een raaf
zijn plaats al krassend nam ?
En... zie toch, vrouw, daar zijn ze weer,
och, zie toch, ginder, zie!... »
En bevend wijst hij op het raam,
waar zich de maan vertoont,
Die met haar rossen, gelen glans
het schemerduister tint
En drijvend door de wolken heen
haar koers ten hooge neemt.
« Waar zijn ze? Wie? Ik zie de maan,
de wolken, anders niet! » -« En dan die twee, die worstlen, zie !
herkent ge Gerrit niet?
Daar vat hem de ander bij de keel
en werpt hem neder, zie !
En weet gij, wie die andere is ? »
« Zwij g, roept ze, zwijg, gij dwaalt! n
Den voorhang schuift zij ijlings dicht,
ontsteekt de lamp wijl hij
Met gruwelijken spotlach grijnst :
« Ha ! ha ! -ze kent mij niet ! »
Nu slaapt hij eindlijk ! Slaapt ,hij ? Neen !
Hij heft zijn handen op,
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Staart ze aan met strak gespannen blik,
en draait en wendt en keert....
« Vrouw, vrouw, vaag toch mijn handen droog!
roept hij haar angstvol toe;
Ze zijn zoo rood en kleverig;
vaag toch dat bloed er af. »
Die bede weigert zij hem nooit :
met zachte handen strijkt
Ze hem de dorre vingers rt arm
en zuchtend sluit hij 't Oog.

Na dit vluchtig en stuksgewijs overzicht van Hilda
Ram's verschillende verzenbundels, zijn thans enkele
beschouwingen van algemeenen aard onontbeerlijk, om
ons toe te laten over hare dichterlijke bedrijvigheid
Peen rechtvaardig oordeel te strijken. – En vooreerst,
welke gemeenschappelijke trekken ontwaart men in
deze lange reeks verhalen ?
De keus der stof : 't is beurtelings het leven op
het land of in de stad of aan zee, maar immer het
leven van den kleinen man, den behoeftigen zwoeger,
den nederigen burger. De trant, 't is : eene opeenvolging
immer van tafereeltjes, treffend door de waarheid der
opmerking, de stiptheid der weergave, de smaakvolle, liefdevolle behandeling. De helden, meest zijn het heldinnen;
eene vrouw is gewoonlijk de hoofdfiguur ; edele, krachtige
verschijningen, de vrouwen ; ernstig en zwaartillend in
hare levensopvatting ; vrouwen met een mannenziel, welke
in het leven slechts zien de taak die het medebrengt,
den last dien het oplegt ; wier hoofdgevoel plicht heet,
en wier liefde opoffering. De indruk, eindelijk : eene
zachte weemoedigheid, voortvloeiend uit den diepen ernst
van de levensopvatting ; _en daarbij een gevoel van
zelfbetrouwen, en een haken naar goed te stichten...
Welke rol speelt de liefde in die lange reeks
verhalen `l Na rijp overleg, luidt het antwoord op
die vraag : geene, of althans eene zeer ondergeschikte. Ja, komisch bijna is de indruk, wanneer men
nagaat hoe Hilda Ram nu en dan met de liefde omspringt.
Een enkel voorbeeld, uit « Op Tes weken a. De jonge
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man, dien zijn vader zoo ernstig heeft aangespoord zich
een vrouw te zoeken, heeft aan een meisje, wiens braafheid men hem roemde, eenes brief geschreven. Het antwoord is eene uitnoodiging om 'zich den volgenden morgen,
na de vroegmis, op haren weg te bevinden. Hoewel het
een dinsdag is, staat de Jongen met zijn beste zondagpak
tijdig genoeg klaar.
.., Een moedgen blik nog werpt hij haastig in
Den spiegel, grijpt zijn' hoogen hoed, en heeft
Het huis veelaten! Snel ter keik nu; maar
Daar komt een angstige twijfel zijnen stap
Vertragen : zal hij 't meisje kennen ? Ze is
Ja, slank en bruin van haar; maar ach ! er zijn
Er zoo zooveel! Hoe onbezonnen ! Had
Hij haar door Trien een teeken aangeduid I.....
Wat nu gedaan ? En, zie, de mis is reeds
Ten einde t Ewell het maar gewaagd, er helpt
Hier geen gedraal ! Met vragen komt men toch
Te recht!.. Zoo 'k durfde, 'k sprak tot deze hier :
Een kleine zwarte..... Neen, dat is ze met!
En deze dan... een maagre blonde... Neen.
Nog minder; maar daar ginds... Voorwaar, dat moet
Ze zijn ! Die frissche blos, toen haren blik
Zich schuchter herwaarts wendde, ja ! die heeft haar
Verraden. Ja, dat is mijn Mieken ! Nu
Geen twijfel meer, vooruit, Frans, moed 1 Zoo vader
Dat beven zag t » Maar reeds is ze eenige stappen
Vooruit. Ras volgt hij haar en ziet nu van
Opzij haar lief gelaat. haar malsche wangen. —
0 ! mocht hij eens daarop een kus... « Ik vraag
Verschooning, jufvrouw, zou ik mogen weten,
Begint hij, of ge Mieken Rollens heet? »
Reeds wil zijn tong niet verder; vol verwarring
Terwijl hij naar zijn hoed wou glijpen, heeft hij
Haar hand geraakt en zij, nog hooger blozend,
Maar heimlijk lachend, trok die snel terug.
« Die ben ik, knikt zé 't antwoord. Kom wat voort
En laten wij al gaande spreken. » Gansch
Onthutst, kan Frans geen enkel woordje vinden!
Waar bluft die rappe tong, waar valei met
Zoo'n roem van spreekt?
Een oogcnblik. Reeds wijkt
De ontzetting, gansch een vloed van woorden stijgt tot
Zijn mond : « Mijn duurbaar Mieken, laat me dus
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U noemen, word mijn vrouwken! 'k Geef u gansch
Mijn halt, ik zal u vurig minnen, en
Als de appel van mijn oog beschermen. 'k Heb
Geen moeder meer, geen enkle zuster. Gij
Zult me alles zijn op aard! Met kloeken moed
Zal 'k werken om u geld en goed te schaffen.
Indien ooit leed u raken wil, ik geef
Om 't af te weren , bloed en leven. Slechts
Een woordje, mag ik hopen, Mieken ! spreek! »
Met duizend woorden zweert hij trouw en vuurge,
Onbreekbre liefde...

Onwillekeurig denkt men daarbij aan Piet Paaltjen's
meesterstukje
Aan Rika.
Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart
Gezeten in een sneltrein, die den trein
Waar ik mee reed passeerde in volle vaart,
De kennismaking kon niet korter zijn
En -toch, zij duurde lang genoeg om mij
Het eindlong levenspad met fietsen lach
Te doen vervolgen. Ach geen enkel blij
Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.
Waarom ook hebt gij van dat blonde haar,
Daar de engelen aan te kennen zijn ? En dan
Waarom blauwe oogen, wonderdiep en klaar?
Gij wist toch dat ik daar niet tegen kan !
En waarom dan mij zoo voorbijgesneld,
En niet, als 't weerlicht, 't rijtuig opgerukt,
En om mijn hals uw armen va.tgekneld,
En op mijn mond uw lippen vastgedrukt ?
Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan onder helsch geratel en gestamp, Met u N erplet te worden door één trein ?

Doch kom ! Bekende zij het ook niet zelf, in hare
Gedichten, hoe zij in haar hoedanigheid van kwezelken
zulke vreemde denkbeelden- had over de liefde, wanneer
zij ons ervan vertelde, op zijn Anna Byns :
Maar liefde, of wat met dien naam men noemt,
Als er wordt getrouwd, -- want ,daarna is 't vergeten
Yk weet niet, waarom men zoo hoog die roemt!
Ze schijnt me Een vergulden ijzeren keten.
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Als 't verguldsel slibt, dan eerst komt men te weten,
Hoe zulk een kleinood soms weegt en knelt !
Zelfzucht, niet liefde, moest men 't heeten,
Dat zoeken naar schoonheid, dat zoeken naar geld,
Waar hart, noch geest, noch deugd wordt geteld!
't Is een jacht naar genot, de rest is maar schijn!
Gelukkig is 't niet altoos zoo gesteld!
Toch de nektar keert zoo vaak in venijn,
Dat het, dunkt me, best is kwezelken zijn !

De liefde, voor Hilda Ram, is zoo min mogelijk
een hartstocht. Opoffering : zoo heet bij haar de groote
veer van de daden der menschen.
Tante-Moeder, Klaar, Veva, de beide Wanna's :
in die schildering van de vrouw, die telkens en
telkens bij Hilda Ram weerkeert,- ligt er stellig iets
groots, maar tevens iets eenzijdigs. De kracht hoort
den manne. Onder zoovele namen, in zoo zeer verschillende toestanden, is het altijd dezelfde heldhaftige, offer,grage vrouwenfiguur, wier karakter ontleed, wier handelingen verhaald worden. Al het overige is bijzaak, en dient
alleen om de heldin te doen gelden, en de grootheid te
=doen gevoelen van hare taak van opoffering en toewijding.
Dit is geen verwijt. De kunstenaar, zoolang wat hij levert
schoon is, en veredelt en verheft, schept zooals het hem
lust ; hij moet zelf gevoelen wat zijn aanleg hem in staat
stelt voort te brengen. Maar toch -- al leest en herleest
en bewondert men telkens opnieuw het groote talent
van schetsen en schilderen der Antwerpsche dichteres,
al brengt men telkens weer hulde aan de kunst van haren
vorm en de verhevenheid van hare bezieling, in die eenzijdigheid ligt ook een gevaar, en 't scheen ons plicht daar
met nadruk op te wijzen
Eindelijk-: in,wat zij schreef tot hiertoe woont de lezer
als toeschouwer bij wat Hilda Ram verhaalt ; het is een
,hoogere vorm der kunst, wanneer hij gedwongen is mede
te gevoelen, zich te verplaatsen in de toestanden die
geschilderd worden, er in op te gaan, als gold het
hem zelf. Wij durven vertrouwen, Lezer, dat men
ons niet zal beschuldigen van al te groote verwaand-
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heid, wanneer wij aan het slot van deze beschouwingen
de hoop uitdrukken dat, ook volgens uwe overtuiging,
Hilda Ram dien hoogeren vorm der kunst bereiken
kan, bereiken moet ..
Over taal en versbouw zullen wij niet uitweiden. Enkele valsche klemtonen, enkele uitdrukkingen
die wij zouden moeten afkeuren, zijn ten slotte maar
nietige vlekjes in het geheel. Een wensch echter die
ons van het hart moet : moge onze dichteres zich verzoenen met de rijmlooze jamben, die haar vroeger zoo
goede diensten bewezen hebben!
cc Hilda Ram's Gedichten, » zegde de heer Coopman
in het Verslag van den vijfjaarlijkschen Prijskamp, « zullen,
over het algemeen, om hunnen eenvoud en omdat zij;
spreken tot de verbeelding en tot het gemoed, even goed
begrepen en genoten worden door den gewonen lezer, door
de groote gemeente, als door den bevoegden kunstgenoot,
die ze nogmaals en herhaaldelijk zal ter hand nemen,om het volledig verband tusschen hunne innerlijke en
uiterlijke beteekenis en waarde na te gaan en te schatten,
en eindelijk te bevinden dat, uit vele stukken der Antwerpsche dichteres, een menschenhart spreekt, ee'ne warme
en zielvolle stem stijgt, gedragen op de wieken eener doorgaans zoetvloeiende en welluidende dichterlijke taal... a
Door haren laatsten bundel verdient zij meer en meer
dien lof. Tot hiertoe was elk nieuw gedicht een
vooruitgang op de vroegere : -- onze wensch en onzehoop zijn, dat het in de toekomst zoo zal mogen blijven.
Brugge.

L. SCHARPÉ.
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legende of het zeisel van den Wandelenden

7ood staat overal en algemeen bekend.
De benamingen kunnen verschillen : zoo
spreekt, in 't Vlaamsche land, het min geletterde volk
van den Wandel der goden, en van den Wandelaar?
der Joden; -- zoo noemt hem de Duitscher der Ewige
Jude d, i. de eeuwige of blijvende Jood : doch overal
is de grond van 't verhaal na-genoeg dezelfde.
u Tot straffe van zijn onmenschelijk gedrag jegens
den kruisdragenden Zaligmaker, wierd een Jood —
Ashaverus of Ahasverus -- gedoemd om rusteloos tot
het einde der dagen de wereld door te zwerven. »
De toepassing van het rampzalig lot des eenen
Ahasverus op het bestaan, den handel en wandel der
heele joosche natie, ligt voor de hand : vari daar
de hoogere bediedenis, het inniger belang der Ahasveruslegende ; van daar ook , hare ruime verspreiding en de
menigvuldige bewerking, waardoor zij, in den mond
van ongeletterde vertellers, of onder de pen der dichters,
duizendmaal van vorm verwisselde (i).

(1) Hier dient vooral TEN KATE'S Ahasverus op den Grimsel,
vermeld te worden. Dit gedicht (Utrecht, Vander Post Jr 1841) bevat
« I Proloog : Choor van wachtengelen des Grimsels; II
Monoloog :
Ahasverus op den Grimsel ; III Epiloog : Choor van wachtengelen
ales Grimsels. » De Grimsel is een 9014 voeten hooge berg aan de
grenzen der Kantons Bern en Wallis. Tct drumaal toe, wierd hij
door Ahasverus bezocht : bij het eerste bezoek, een wijnberg, bij het
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Een Oostenrijker, Joseph Seeber, heeft de Ahasverus-:
legende opnieuw verhandeld in een episch gedicht Der
Elvige 7ude, bij Herder, te Freiburg im Brisgau, over
eenige maanden verschenen.
De duitschsprekende katholieken begroeten in J. Seeber den man, die, op hunnen zangberg, weerdig de
plaats zal innemen, door den onvergetelijken Weber
opengelaten ! Zeker is het dat, onder de talrijke epische
gedichten, in de gloriezon _van D,eiTehnlinden ontloken,
Der Enige 7ude in ruimer mate glans en geur wedergeeft
van Weber's bloeiende kunst. Niet, dat men in de
bijzonderheden van opvatting en uitvoering veel stoffe
tot vergelijken zal vinden; neen, maar het geheel der
beide gewrochten wekt bij den lezer eene bewondering
en eene voldoening van gelijken aard.
Dat J. Seeber een echt roomsch•katholiek is moet
alle vermoeden beletten of hij misschien een Oostenrijksch anti-semiet á la Drumont mocht wezen : neen
toch; het lied van den dichter is een lied der liefde,
der klaarziende, krachtige liefde, niet te verdenken van
schuldige, zelfs niet van weekelijke, toegevendheid; maar
even vrij van zucht naar eigenbaat of wraak ; enkel
bezorgd om den zegepraal van het Goede, om de glorie
van Hem, die De Liefde is.
Heeft Seeber Gods rijk gezocht, God heeft hem
ook Zijnen loon niet onthouden : voor de voeten van
den dichter heeft Hij de schoonste en rijkste perels
geworpen, waar ooit de kunst hare werken mocht mede
tooien. En Seeber, zonder uitgelaten blijdschap, met
klaren, kalmen geest heeft in den hoop gekozen, zulke

tweede een dennen woud, was de Grim ,,el, bij dit derde bezoek,
met sneeuw en ijs bedekt. Onder het lezen van het gedicht moet
men zich Ahasverus voorstellen, zegt Ten Kate, « aan den bruisenden
stroom zijner gedachten den vrijen loop gevende en als het ware,
overluid denkende. »
Dit mag wel te ver gezocht en te veel onnatuurlijk schijnen van
opvatting ; maar om hunne fraaiheid van klank en gang mogen Ten
Kate's verzen gerust aangeprezen wolden.
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en zoovele gesteenten als hij er noodig had tot eene
smaakvolle versiering van zijn gewrocht. Rijk-zijn is
geen kunst; maar passend zijnen rijkdom weten te
gebruiken, dat is enkel aan weinigen gegeven. Seeber
rekent bij die uitgelezener, bij die gezegenden van den
Heer, die, zonder bluf of blaai, vrij van praalzucht,
wars van weelderigen kwistzin, meester blijven van
hun gemoed, goud en edelgesteenten nimmer om hun
eigen waardeeren, maar enkel en alleen als middels weten
te schatten en te gebruiken.
Der Ewige Jude is een gewrocht van ware, hoogere
christene kunst. Wie mij verdenken mocht van overdrevenheid in den lof, dien ik uit vollen gemoede van
Seeber spreek. die weerhoude zijne uitspraak tot dat
hij Der Ewige ,oude gelezen hebbe : dan zal hij, dankbaar
om den genoten lust, eenmondig met mij instemmen.
Het eigenlijk voorwerp van Seeber's gedicht is de
bekeering van den wandelenden Jood.
Een vrij ingewikkeld raadsel, voorwaar ! Hoe zal
men, voor den verstokten Jood, in ons gemoed, belang
genoeg opwekken, om zonder tegenzin hem te volgen?
Hoe zal men natuurgetrouw zijne gangen gaan, bij dit
overstappen van den doodenden haat tot de levendmakende
Liefde?
Ahasveer is een man, in den edelen, hoogeren zin
des woords. Hij leeft, niet voor zijne persoonlijke voldoening, maar ten dienste van een grootsch gedacht :
de heropbeuring van zijnen stam. Hij leeft niet van
woorden, maar van daden : stoute, heerlijke daden,
schitterend van uiterlijken glans en innig doorgloeid
van het ééne levensgevoel.
Feitelijk is dit gevoel de haat van het onjoodsche,
van het Roomsch-Katholieke vooral ; doch het werkt
in vurige, rechtzinnige liefde, voor het verdrukte volk ;
het spruit vooit uit die niet te ontwortelen overtuiging,
dat Gods beloften aan zijn uitverkoren volk zullen
volbracht worden. Ook, als ge bemerkt en bewondert
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hoe de oude, onsterfelijke Ahasveer recht en rond zijne
wegen gaat ; dan voelt ge spijt in 't herte, dan zucht
ge : (( Ach ! en ware hij niet verblind ! Mocht hij
eens klaar te weten komen dat, in zijne beloften, God
geenen Heiland bedoelde, die het tijdelijk bestaan van
één enkel volk zou redden ; maar wel zijnen Zoon,
Jesus-Christus, die, door zijne kruisdood, voor alle volkeren het leven der ziel redde ! » Aan de valsche
opvatting van den Messias, is al het verkeerde van
Ahasverus' doen en laten te wijten : en daarin ligt de
eerste kiem van het belang, waarmede wij den held
volgen.
Die belangstelling wordt gaande weg levendiger en
krachtiger : nevens en rond Ahasverus heeft de Dichter
zulke menschen weten te plaatsen, die, door hunne
zwakheid of door hunne snoodheid, Ahasverus' minachting
en haat te werke stellen ; die daardoor zelf, op eene
min vooruitspringende, maar des te treffender, wijze
den heldhaftigen en edelen aard van den wandelenden
Jood doen uitblijken
Die personen zijn : de jonge wapenhandelaar Kaleb,
Rabbi Laban en dezes dochter Sara, de schrok Ben
Isaac, de slavenmenner Kossof, de wulpsche Teitan,
kanselier van den Antichrist, en eindelijk de hooveerdige Antichrist zelf, die den naam draagt van Sotdr
(Heiland).
Volral door het verbinden van Ahasverus' rol met
die van den Antichrist, heeft de Dichter al het hatelijke
van Ahasverus' laatsten strijd voor het jodendom, op
de schouders kunnen schuiven van den Antichrist en
van zijnen zegelhouder Teitan, den verfoeilijken, afgevallen katholieken bisschop. De geweldige schokken,
waarmede beide deze laatsten het gemoed van den
wandelenden Jood schudden en roeren, dienen als natuurlijke voorbereiding tot zijne bekeering : haat en afschrik
van één kwaad leidt tot haat en afschrik van het kwade;
die gesteltenis grenst aan de liefde voor het goede; een
helpende hand nog van Gods genade, en men staat in
de volle klaarheid van het ware geloof.
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Hoe heeft Seeber die helpende hand Gods doen
werken hier, in zijn gedicht? Bij de innerlijke, geheimzinnige werking der genade, treft men de zienlijke
teekens aan van Gods tusschenkomst in bovennatuurlijke wondei en, ja ; maar meest in den handel en wandel
der menschen, werktuigen van 's Heeren Liefde : den
aartsvader Henoch, den profeet Elias, den laatsten paus,
Petrus, de Kruisridders, ziedaar de bijzonderste.
Door die dubbele werking op Ahasverus' gemoed
— den verwijderenden afkeer voor den Antichrist en
zijne volgelingen ; en, van den anderen kant, de toenaderende aantrekkelijkheid van christendom en christenen
— wordt de bekeering van den wandelenden Jood, op
eene natuurlijke, zij het dan ook zeer verwikkelde, wijze
bewerkt en voorgesteld.
Het feit zelf der bekeering van het joodsche volk,
waarvan Ahasveer als typus geldt, heeft de Dichter ontleend
aan de Schriftuur en aan de overleveringen in de schriften
der heilige kerkvaders bewaard en gevestigd. 't Is aan
dezelfde, bij uitstek katholieke, bron, dat Seeber de
meeste omstandigheden van zijn verhaal heeft geput.
Het afzonderlijk aanduiden der benuttigde leer- of overleveringsstukken beslaat, onder den titel Bemerkungen,
een paar bladzijden achter aan het gedicht toegevoegd.
Iemand, die gewoon is, met gelijke lichtzinnigheid,
lichtzinnige Fransche dingen te lezen, gaat hier zonder
twijfel de schouders ophalen en schertsend mompelen
van cc importune et indigeste science allemande ». Voor
ons integendeel zijn die « Bemerkungen » eene dankbaar aanveerde waarborg van 's dichters degelijken ernst.
Meer als ievers komt die waarborg hier te stade.
De Dichter rukt ons mede en verplaatst ons in de
verre toekomst, in de laatste dagen van de wereld.
Vast zijn we, meer nog als naar het verleden, gretig
en benieuwd naar de toekomst; een blik in de toekomst
brengt ons immer gansch eigenaardigen lust mede ; doch
dien krijgen we niet duurzaam te smaken, 't en zij op
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voorwaarde dat, met onze verbeelding, ook ons verstand
bevredigd worde.
Grootsche tafereelen, bestemd om van verre aanschouwd te worden, mogen in dubbele, ja, driedubbele
natuurgrootte uitgewerkt worden; dat geven wij gereedelijk toe, dat zouden wij, in gewisse maat, zelfs eischen.
Doch in het reusachtige blijve passende harmonie of
evenredigheid, wil het niet tot een vreemdsoortig en
lachwekkend ding ontaarden. Dien stokregel zal wel
niemand betwisten ; de groote hoop zelfs denkt meestal
niet aan de moeilijkheid, waar de toepassing van zoo
klaar en eenvoudig een grondgedacht meê gepaard gaat.
Nochtans, is passen immer moeilijk, des te moeilijker
wordt het, waar men niet, zooals de meetkundige, met
den strakken passer in de hand, maar, zooals de kunstschilder, met den beweeglijken passer in de ooge moet
werken.
Nu, de Dichter zal geene kille, roerlooz gegeven&
der wetenschap teekenen, neen, hij ; maar ook geene
ijdele schimmen zijner hersens in nevelachtigen lucht
laten omvliegen; gang en gloed van 't ware leven zal
hij schilderen. Grijpt hij in het werkelijke heden, dan
kan hij met enkele kunstbegaafdheid toereiken; maar
voert hij ons naar dagen lang vervloden, of lang nog
te wachten, dan hoeft hij daar eerst zelf, onder het
geleide der grijze wetenschap, geruimen tijd te verwijlen.
Dat heeft Seeber gedaan : in de toekomst, die hij
schildert, is hij waarlijk thuis, dank aan de grondige
studie der bronnen, natuurlijke en bovennatuurlijke, in
zijne Bemerkungen aangeduid.
En daarom ademt alles een ware leven in Der
Enige .7 ude, en daarom beweegt er alles zoo passend
juist van toon en kleur. Zeker, het monumentale van
een episch gedicht kan in kleinere bijzonderheden het
gladgelikte missen en moet het zelfs versmaden : edoch,
tusschen den werkelijken vorm van het heden en de
ideale of oorbeeldige stof aan 't verleden of aan de toekomst ontleend, eene treffende en behagelijke verhou.
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ding bewaren, dat blijft immer eene ongemeen zware
taak. Met onbezweken schouders en zonder zichtbare
moeite draagt Seeber dien last : met volle recht mogen
hier Weber's strofen aangehaald w orden uit DreiTehnlinden bl. 224 en 215.
u In der waarheid kan hij melden,
hoe de wereld was voordezen,,
en in raadselrunen kan hij,
hoe de toekomst zijn zal, lezen.
ct Ook, tot lust en leering, weet hij
spreuken geestvol voor te dragen : »
Seeber's wetenschap is die, waarvan Weber's Prior
aan Elmar zegt :
4 Weten is de wereld kennen :
weten leert van vroeger jaren
en van de ure die voorbijvliegt,
't eigen, wonder merk verklaren.
En, daar weer de nieuwe dagen
't puin der oudere verbouwen,
kan eene onbenevelde ooge,
rugwaarts blikkend, voorwaarts schouwen.
u Der Ewige Jude )) is in XVII zangen verdeeld;
hier volgt, ten slotte, de vertaling, in de oorspronkelijke
maat, van een paar brokstukken uit den eersten zang,
namelijk de beschrijving van Jerusalem, de wereldstad,
den rijkszetel van den Antichrist den valschen Messias.
De dag zinkt weg en eene nacht, zoo zwart
en sterloos als het herte van een' booswicht,
vouwt zwijgend heure reuzenvlerken open.
Met bitsig vloeken spoort zijn moede peerd
een late ruiter, doch vergeefs : het dier
en kan maar stap voor stap ter steile baan
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zijn ongeduldgen meester opwaarts diagen.
Nu wordt het effen weg, doch onvrijwillig,
alsof een bliksem plots zijne oogen blindde,
zijn stappen stuitte, blijft de ,loopex staan.
En zie, zijn ruiter schijnt het niet te merken,
een vreugdig cc Ah ! n ontsnapt aan zijne lippen
en blijde blikt hij diepe ginds op 't wonder
der Millioenenstad, die, hel beschenen
van duizend tooverzonnen, glanzend
daar voor zijn voeten ligt.
Een droomzicht schijnt
die marmerzee van hallen en paleizen,
waarop de zilvren koepels zachtjes wieglen
en, mast bij mast, de slanke zuilen rijzen;
doch, nader aan den oever, ligt op anker
de groote dampersvlote der fabrieken
Nog rookera hunne schouwen ; zoo als 't verre
gerol der baren, ronkt in de oor des ruiters,
onduidlijk domlend, 't zoeven der machienen,
des arbeids kopren sterome. Met den geur
dien wijde, welverzorgde hoven aalmen,
versmelt en stijgt de reuk van zweet en kolen.

In hare straten roert nog wakker leven,
en luider galmt het woest gedruis der drinkers
aan 't vieren in het rookgewalm der kroegen;
Ellende en Boosheid, vrank en ongeverfd,
die wagen 't nu uit hunne kelderkrochten ;
met stouten voet stapt, als een welbekende,
de Misdaad vlug den trap op der paleizen,
terwijl de Leéggang, met gemeten tred,
de Geilheid volgt naar afgelegen wijken.
Daar klinkt den ruiter — met den menschenstroom
nu medevarend - een gebroel van spraken,
het reusorkest der wereld, schettrend valsch
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en oorverdoovend toe. Hij blikt in 't ernstig
gelaat des Moors, door zonne en zand verschroeid,
en in -de valsche kijkers des Mongolen ;
hem glijdt er een voorbij, slap als een slang,
die aan Vesuvius' voet eens druiven preste,
en met den Druse wandelt de Albanees;
dien blonden reus hier, dien hij achterhaalt,
heeft Hekla's gloed in 't kinderoog gebliksemd,
en genen daar, -- 't verweerde wezen — zong
de Niagara een buldrend wiegelied :
het is een markt, waar 't Noorden en het Zuiden,
waar de Oude en Nieuwe Wereld gaan en komen;
doch wat hen al vereent, wat hen verbroedert,
het is de bloedigroode sterkokarde,
die ieder draagt : Messias' merk en teeken.
Sint-Niklaas, Nieunijaarsrnaand, 1895.
EUG. DE LEPELEER.
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het Romantisme de oproervaan omhoog
stak, is de Fransche letterkunde het spoor bijster.
Bij de Ouden en hunne navolgers staat her
Opperwezen steeds op het voorplan, en onder zijne
oogen bewegen, worstelen en lijden de stervelingen.
De Bijbel, Homeros, Sophocles, Virgillus, Tocitus, Dante,
Milton, Camoëns, Bossuet, la Fontaine, Racine, Corneille, Molière, enz., in ééri woord, de edelste en
beschaafdste geesten aller tijden hebben beschreven « God
en den mensch » handelende in de bescheiden maar
keurig geteekende natuur. Die gematigde keurigheid
werd door de Romantieken gelaakt en verworpen als
eene « onwaarheid », een aanslag tegen de wezenlijkheid, welke zij ondernamen in hare eer te herstellen.
Verschil zouden zij niet maken tusschen kiesch en
onkiesch, rein en onrein : de natuur heeft geene snoeiing,
opsmukking of sluier van doen. Wat de kunst aanraakt
wordt onschadelijk, edel en waardig om voor aller
oogen te verschijnen. Alle voorwerpen zullen voortaan
met hun waren naam genoemd, met hun echte kleuren
geschilderd worden. Geen omwegen noch raadsels meer.
« Les tubes enflammés par le nitre irascible » zullen
vlakaf « kanonnen » heeten, naar de leus van V. Hugo,
het hoofd der omwentelaars, die uitriep, ter verheerlijking van het echte woord : Tu n'étais que soldat; tir
seras caporal ! Tevens zal de schoone en beeldrijke maar
EDERT
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verouderde romaansche uitdrukking herleven en Millevoye zal zingen
Plus d'un mot suranné, retrouvant sa jeunesse
Dans le moderne style avec grace introduit
Peut de la péi iphrase épargner le circuit.

Ter uitsluiting der belachelijke godenleer, zal men
eene ruimere plaats geven aan de vaderlandsche geschiedenis, en aan de middeleeuwen, zoo onrechtveerdiglijk
veracht en vergeten ; om een rijkeren keus van onderwerpen
en personagen te verschaffen, breide men den kring uit der
geschiedkundige, sociale en zedelijke qu estiën; grootere
vrijheid geniete ook de schrijver voor het vertolken
van moderne denkbeelden en zaken, personeele gevoelens,
hartstochten en fantasiën.
Ziedaar, in zijne hoofdlijnen, het plan der Roman.
tieken, Het is onloochenbaar dat hetzelve bezadigd uitgevoerd door geniale auteurs, meesterstukken zou hebben
in 't leven geroepen
Eilaas men ging te werk met overdrevenheid; regeeringloosheid heerschte weldra in de letterwereld ; tegenstrijdige strekkingen verdeelden de Muzazonen in vijandige kampen; 't eene systeem volgde op 't ander, maar
geen enkel werd leefbaar geboren, immers hunne verzinners waren allen opstandelingen tegen de eeuwige
wet der schoonheid, hunne voorstanders, eenzijdige en
bekrompen geesten.

HET NATURALISME.
ZOLA,
Het Naturalisme is gesproten uit het Romantisme,
Zijn eenzijdig karakter is grootendeels toe te schrijven
aan het Materialisme, Positivisme en Pantheisme, drie
wijsgeerige stelsels die uitsluitend het stoffelijke erkennen.
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De naturalistische schrijvers gevoelen eene voorliefde
voor het gemeene, het leelijke, ja het wangedrochtelijke.
I wil niet herhalen met wat liefelijke dingen de Zola's
literatuur werd vergeleken. Men kan zekere geuren door
hoegenaamd geene middelen doen vervliegen; even zoo
schudt men nimmer uit zijnen geest den verpestenden
dampkring gewasemd uit Zola's romans.
Hugo maakt liefst lichamelijke en zedelijke wanstaltigheden, echter zulks belet niet dat hij soms zijne
arendwieken openslaat en naar de hoogere sferen opvliegt.
Zola is aan den grond vastgenageld; immer kijkt hij
naar omlaag, snuffelend in mest- en vuilhoopen ; wat
hij er uit ophaalt met' zijn vork werpt hij welgezind
in zijne hot.
Zola lastert het menschdom Hij schijnt aan de
deugd niet te gelooven of ten minste op al het schoone,
het verhevene en heldhaftige werpt hij eenen sluier.
Het walgelijkste door de laagste menschenkringen opgeleverd, in éen woord « la bête humaine » alléen, geniet
de eer voor zijn photographisch toestel plaats te nemen.
Hard werd het Naturalisme beoordeeld. « Le naturalisme a été un mensonge peu estimable, enfantin,
grossier et obscène. » (Anatole France.) « La formule
littéraire de Zola, étendue aux beaux-arts, produit drs
horreurs. En tout cas, elle est been faite pour un
temps di fleurit le suffrage universel, oii la canaille
prononce sur 1'esthétique, oii l'écrivain fait sa cour a
la rue comme jadis au roi. La vogue du naturalisme est
le symptóme de la putréfaction latine. » (Sar Peladan.)
« En théorie, zegt Leconte de Lisle, le naturalisme
,était une ineptie; en résultat, c'a été un tas d'ordures. »
Jean de Moréas noemt Zola's manier : « la pourriture
,1u Romantisme ». Met afkeer schrijven wij 't volgende
over, den lezer verzekerende dat op honderden bladzijden
nog afzichtelijker tooneelen voorkomen. « La Grivotte,
malade, parle et dit : J'ai un poumon perdu... d'abord,
je n'avais mal , qu'entre les épaules et je crachais de la
mousse. Puis, j'ai maigri. Maintenant, je suis toujours
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en sueur, je tousse a m'arracher le coeur, je ne puis
plus cracker, tant c'est épais... ». Dès qu'elle ouvrit la
bouche, une odeur épouvantable, une pestilence a faire
tourher les coeurs s'exhalait. »

/ Werd de hoofdman geraakt door de op hem afgeschoten schichten ? Besefte hij eindelijk dat « la bête
humaine » niet het eeneg « objectief » is der fraaie
letteren? Ofwel, heeft hij een nieuw winstbejag in
't oog, bij zeker publiek dat de vingeren had afgehouden
van « Nana, Pot-Bouille, l'Assommoir, la Terre, la Bête
humaine » enz ? Zal Zola's beruchtheid geen zeilsteen
wezen die de wederspannelingen zal trekken naar werken
van verhevener opvatting, van eerre meer zedelijke strekking, als de « Rêve » bij voorbeeld? Pater Cornut,
zinspelende op de roem- en geldzucht van Zola schreef
eens : « S'il y a quelque chose a -faire, it le tentera. »
't Is gebeurd. Hij heeft beproefd « paulo majora » te
bezingen, maar wat teleurstelling voor den auteur en
voor de lezers ! Nooit verwekte een boek meer verveling, tegenzin en spijtigheid. Welke armtierige verbeelding, welke tergende langdradigheid, welke onnatuurlijke
toestanden?
Niet alleen op psychologisch maar ook op godsdienstig gebied spande Zola zijne. . strikken. Hij zal
« Lourdes » uitgeven, na de valsche belofte aan Lasserre
gedaan « van geen enkel woord te schrijven dat de
vrienden van Lourdes zou mogen bedroeven D. « Vrees
niet dat de minste scherts aan mijne pen ontglippe;
ik zal alleenlijk zeggen wat mijne oogen zullen gezien
hebben, veel lijden en veel hope. »
Hoort gij den lokvogel fluiten, den « pitre » roffelen?
De zes honderd bladen van « Lourdes » zijn de eerloosste
die vloeiden uit de vuigste pen van onzen tijd. Waar
de bie honig zuigt, daar vindt de spin venijn ; de Blek
bezwaddert met haar spog de leliën en de rozen. Rom e
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stelde , het schandig boek in den Index, tot verbazing
van den auteur. Hoe die veroordeeling uitgelegd? 't Is
gauw gevonden. « II y avait peut-être là, en dehors
de considérations reiigieuses, une question de pur intérêt.
Lourdes est en effet, pour le Saint-Siège, une source de
revenus annuels. » Wat edel gemoed! De waarheid werd
gewroken, de lasteraar aan de kaak gesteld, gelogenstraft door den municipalen Raad van Lourdes, voor
het gerecht gedaagd om eerrooverij, uitgemaakt voor
Benen onwetende en eersen waarheidsverkrachter. « Ne
sutor ultra crepidam ». Man, blijf bij uwe... vuilhoopen!
Het Vatikaan bleef gesloten voor den ontheiliger
van Lourdes en van Maria's Heiligdom. Dat hij ook
vruchteloos blijve kloppen aan de deur der Academie.
Hij geniete geene andere onsteifelijkheid dan deze van
Erostrate. Mochten zijne schriften, gebrandmerkt door
Rome , als de pest vermeden worden, en vooral geen
slachtoffers maken onder de christene jeugd !

4
Zola scherpt zijne vork, verschooning, zijne pen, voor
een werk over de Eeuwige Stad. Tot welke laagheid zal
hik dalen? De giftige schorpioen, zal hij de stad der Pausen
bezwadderen, den glans der gloriekroon van den grooten
Leo XIII trachten te verdooven? Wij zullen zien of de
« Parfums de Rome » van Veuillot in de schaduw zullen
gesteld worden, door de « Odeurs » van Zola. Volgt deze
de neiging zijner natuur, 't is te zeggen gaat hij met
welbehagen het heidensch Rome, walgelijk verrot, voor
onze oogen openleggen, het christendom trouweloos
afschilderen, minachten en lasteren, de pauselijke inzichten ,
doen verdenken, de' hoogste weerdigheid meten met de
maat van zijne kleingeestigheid en laagheid van inborst,
oh ! dan verwachte hij zich aan een ontzaglijker kreet
van verontweerdiging, aan een algemeenen « tolle » van
volken en vorsten tegen den eerloozen broodschrijver,
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welken zij zullen brandmerken met den titel die prijkt
,op zijn walgendsten roman !

4
Na Rome, beweert men, is het de beurt van Parijs,
De « Odeurs de Paris » of liever « les Mystéres de
Paris » dringen niet diep genoeg in de Parijsche laagten.
,Zola smacht naar den palm van koning der rioolruimers Na de « trilogie » Lourdes, Rome, Paris »,
schikt hij te rusten op zijne lauweren. Hij ruste in vrede!

4
DE GONCOURT.
De tvvee de Goncourt's zijn, als de Siameesche broeders, onafscheidbaar. Van het boek waar zij, eiken avond,
hunne waarnemingen en opmerkingen aanteekenden,
zeggen zij : « Ce journal est p otre confession de chaque
soir : la confession de deux vies, inséparées, dans le
plaisir, le labeur, la peir1e, de deux pensées jumelles;
de deux esprits recevant du contact des hommes et des
choses des impressions si semblables, si identiques, si
homogénes, que cette confession peut être considérée
comme l'expansion d'un seul mol, d'un seul je. » Welk
is hun voornaam kenmerk? De slaafsche afteekening van
al wat hun opmerkenswaardig voorkomt, zonder uitsluiling van het gemeene, het morsige en het oneerbare.
Hunne nieuwsgierigheid kent geene palen. In welken
« detectieve )i ontwaart men zulke koortsige bedrijvigheid? Met gesperde oogen, spitse ooren, snuffelend als
speurhondekens, doorloopen zij de wereldstad. Het gewemel, gekakel en geschater der menigte is voor hen een
verleidend muziek Aanstonds in dien volksdrom een
gunstige standplaats gekozen opdat geen enkel kwinkslag, geen enkel grof of vuil woord, geen enkel scheldnaam of vloek verloren ga Niets ontsnapt aan onze
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Argussen, in winkel en bazar, gasthof en kroeg, ziekenzaalen gevang, vischmarkt en schouwburg, salon en werkhuis,
keuken en riool. Onder 't zenuwachtig op- en afzetten
van den neusnijper teekenen zij schaduwbeelden van
voorbijtrekkende typen ; klank der stemmen, houding,
gang, gebaren, kleedij, neus, mond, oogen enz. worden
nauwkeurig opgenomen nevens pot en kan, pint en glas,
kat en hond, ring en lint, naald en draad.
Die ellenlange katalogen, opgepropt met kunstwoorden en vreemde namen dienen voor eindelooze beschrijvingen (de huidziekte der naturalisten, zegt Barbey
d'Aurevilly), die veeltijds niets gemeens hebben met het
onderwerp. Op « de Goncourt's » past zoowel als op
Zola wat Leo Gautier zegt : « Le réaliste visite les
égouts et dédaigne les palms. Le ruisseau de la rue lui
plait plus que le fleuve aux eaux pures ; le tas d'ordures a pour lui des charmes que n'a point la corbeille
de fleurs. S'il s'échappe dans cette campagne du bon
Dieu qu'il devrait lui être interdit de fouler, ne croyez
pas que les champs chargés d'épis, les prés verts et les
collines, avec des échappées sur la vaste mer, ne croyez
pas que ce grand spectacle remue son coeur. Attendez,
quelque chose attire en ce moment et retient son attention : c'est une grosse charrette pleine de fumier, qui
s'est embourbée dans une flaque de boue. Le charretier
blasphème : c'est un charme de plus. Vite, mettons
cela sur le papier ou sur la toile..... »
Wij erkennen dat de Goncourt's meer kunstsmaak
hebben en, op psychologisch gebied, wat zwaarder wegen
dan Zola. Hun gezichtstraal schiet verder dan den poel
waarin de « maëstro » zich verlustigt. Dank aan hun
kunstgevoel en fijnheid van oordeel vloeien uit hunne
pennen schrandere opmerkingen, bondige en gespierde
schetsen, lyrische uitboezemingen die even verrassend
moeten zijn voor den auteur van u la Bête humaine »
als het schouwspel der eendjes, voor de eerste maal op
't water wiegelende, voor de kip die ze uitbroeide.
« Le naturalisme n'a pas pour unique but, zegt
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Edmond de Goncourt, de décrire ce qui est bas, ce
qui est répugnant ; il est venu au monde aussi pour
définir dans de l'écriture artiste, ce qui est élevé, ce qui
est joli, ce qui sent bon ».
e Sceur Philomène » is « Germinie Lacerteux
omgekeerd. De walgelijke dienstmeid wordt in de schaduw gesteld door de heerlijke schildering der zuster van
Liefde aan dewelke de Goncourt's eene onbegrensde
bewondering schenken. — En vérité, cela vous arrache
radmiration du coeur, et cela est d'une grandeur simple,
qui fait bien petits, les bruyants Aimeurs de leurs semblables, les Aimeurs du peuple. C'est vraiment un
triomphe pour une religion d'avoir amené une femme,
ce délicat appareil nerveux, a la victoire de &gaits
de cette nature, d'avoir amend l'affectuosité d'une créature distinguée a appartenir tout entière a d'abjects et
sordides misérables qui souffrent... Ah! les religions de
l'avenir auront de la peine a créer de tels dévoilments I
« Et devant cette jeune femme tendrement penchée sur
cette horrible et breneuse mégère qui l'injurie, je pense
comme on penserait a un goujat en goguette, a ce
Béranger, a cet auteur qui a trouvé drólichon de faire
entrer au Paradis une speur de charité et une file
d'opéra, avec des états de service, se valant a ses yeux...
Ow, il a toujours manqué aux ennemis du cathohcisme,
un certain sens respectueux de la femme propre, manque
qüi est la marque et le caractère des gens de mauvaise
compagnie; et le grand patron de la Confrérie, M. de
Voltaire, voulant faire un poème ordurier, a été nécessairement choisir comme hérdine Jeanne d'Arc la
Sainte de la Patrie ! »
Die bladzijde is zijniet waardig van L. Veuillot
en stelt zij niet de auteurs duizend mijlen boven Zola,
voor wien de zuster van Liefde niets anders kan wezen
dan een krankhoofd ?
Lovendegem.

E.
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gewichtig vraagpunt : zijn de gordijnen voor- of
nadeelig ter beschutting van de oude schilderijen,
ten berde gebracht in den Oudheidkundigen Kring
te Gent, door den heer Hermann Van Duyse, bewaarder
van het oudheidkundig museum aldaar, -- werd de zeer
eerw. heer kanunnik G. Van den Gheyn belast hierover
een soort van referendum in te richten bij de bijzonderste
kunstenaars, deskundigen en conservators van musea.
Het is het merkwaardig verslag met de antwoorden
der geintervieuvveerden zelf, door den schrijver opgemaakt
en uit de Verslagen in a partes overgedrukt om urbi et orbi
aan de belanghebbenden kenbaar gemaakt te worden, welk
wij hier bespreken, ontleden en ten warmste aanbevelen.
Op 26 geraadpleegde personen zijn er 24 zóó beleefd
geweest te antwoorden, en slechts 2 spreken zonder voorbehouding ter gunste van de gordijnen : de heer H. Hymans,
bewaarder van het prentenkabinet te Brussel en de heer
L. Lampe, prijzer der koninklijke musea van schilderen beeldhouwkunst ook in de hoofdstad.
Het is waar, zegt de eerstgenoemde, dat een bedekt
doek in de kerken het voor g esteld doel niet bereikt
(stichten)`, nochtans met het oog op het bewaren dier
schatten, kan een vriend der kunst het gebruik der
voorhangsels niet afkeuren. Niet alleen is het brandend
licht der zon noodlottig voor de schilderijen, ook het
afsto ffen, dat in den loop der eeuwen zoo dikwijls moet
herhaald worden, eindigt met het stof, dat aan het vernis
blijft kleven, tot eene laag in een te kneden.
ET
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Zonder rechtstreeks te antwoorden pleit de heer
Lampe voor de gordijnen door het aanhalen van voorbeelden ; zoo beweert hij dat de Rubens' in de 0. L, Vr.
kerk te Antwerpen en de Van Dyck te Saventhem,
niet te lijden gehad hebben door het voorgespannen
doek, en dat de oude tryptieken, altijd gesloten, zooals
dat b. v. in de collegiale te Yper, beter bewaard
gebleven zijn in hun bedekt middenpaneel dan in hunne
bloot gelaten zijluiken.
De tegenovergestelde meening vindt meer aanhangers.
De heer Bredius, bestuurder van het rijksmuseum
in den Haag, schrijft : a zeker zijn de gordijnen
schadelijk, bijna alle oude schilderijen (ook de nieuwe)
hebben het licht noodig. Ik ben zeker dat de Rubens'
in de 0. L. Vr. kerk te Antwerpen, veel geleden
hebben door het gebruik der gordijnen. » Men lette
er op, deze meening druischt regelrecht in met die
van den heer Lampe.
De heer Stephane Bourgeois, te Parijs, beroept
zich op de groote musea van Parijs, Londen, Berlijn,
Munchen, Dresden enz., waar er nooit van gordijnen
spraak is geweest. De heer Karl Woerman, bestuurder
der koninklijke galerij van Dresden en de heer Cluysenaer, kunstschilder te Brussel, doen dezelfde opmerking.
De schilderijen zijn beschermd, zegt deze laatste,
door het vernis ; indien er geen vernis ware, zouden
zij toch niet beschut zijn door eene gordijn, dewelke,
op zekeren afstand vóór het doek gespannen, de lucht
met het stof, waarmede zij bezwangerd is, niet kan
afhouden, en het is juist dat stof, vermengd met allerhande uitwasemingen, dat de kleuren doet schieten.
Betrekkelijk de vraag of de stralen der zon de
kleuren, uit planten getrokken, niet doen vergaan,
antwoordt hij dat die mogelijke ontbindingen, indien
zij gebeuren, altijd plaats hebben gedurende de eerste
20 jaar, en dat er voor oude doeken, die nu nog hunne
frische en volle kleur bezitten, niets meer te vreezen is.
De heer Obreen, bestuurder van het rijksmuseum
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te Amsterdam, meent, dat zoolang de gordijn gesloten
is, de schilderij meer of min kan beschut zijn, doch,
dat zoohaast zij open gaat, het voordeel der beschutting
verloren wordt, en vermits eene schilderij toch niet
altijd gedekt kan zijn, het dan beter is ze altijd bloot
te laten. Dit is eene getuigenis tegen hen, welke, om
iedereen' te bevredigen, den middelweg zouden willen
betreden, (die hier de gulden middelweg niet is) en
voorstellen de doeken eenige dagen bedekt en eenige
andere dagen onbedekt te laten.
De heer Lippmann, bestuurder van het koninklijk
museum te Berlijn, en de heer Pion, bewaarder van
het museum van Doornik, verklaren dat gebrek aan
licht de heldere tonen verbleekt en de donkere meer
en meer verzwart.
De heer Van der Mensbrugghe, hoogleeraar te
Gent, aan wiens bevoegdheid in de kunstwereld hulde
gebracht wordt, de heer Albrecht De Vriendt, bestuurder
der teeken- en schilderacademie te Antwerpen, de heer
Fétis, bestuurder der koninklijke bibliotheek te Brussel,
en de heeren Felix Cogen, kunstschilder, en Edgar Baes,
beiden te Brussel, aanzien de gordijnen als nesten vanvochtigheid. Die wakheid, veroorzaakt door den adem
der personen en het gebrek aan versche lucht achter de gordijnen, doen de schilderijen langzaam aan beschimmelen,
en zoo worden lijnwaad en verven opvolgenlijk aangetast.
In sommige gevallen kan echter de gordijn van
zeker nut zijn en het is dit voordeel, met de beschouwingen die er bij behooren, welke besproken wordt
door eene derde reeks onder onze ingekomen brieven.
De heer Maeterlinck, bestuurder van het schilderijenmuseum onzer stad, verklaart zich tegen de gordijnen
tenzij als zij tot scherm dienen tegen de loodrechte
stralen der zon.
Iedereen is er het eens mede : het is het, licht
niet dat moet vermeden worden, maar wel de brandende
hitte, die de schilderijen schelfert en kerft en het vernis
en de verven blazen doet trekken. De heer Cogen
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-doet het zeer gepast opmerken, dat in Italië, het land
van het licht, de gordijnen eene zeldzaamheid zijn.
De heer Stallaert, uit Brussel, en de bestuurder der
nationale galerij van Londen zouden de gordijnen toelaten
gedurende de uren dat de zon de schilderijen beschijnt,
om ze daarna onmiddellijk wagenwijd open te zetten.
Overigens wil men de schilderijen beschutten tegen
de zon, dat men de gordijnen vóór de vensters in
plaats van vóór de schilderijen hange ; nog beter, dat
men, naar het voorbeeld der middeleeuwen, de vensters
beschildere of ten minste de ruiten vervaardige uit
grisailleglas, dat het licht wel doorlaat maar niet zijne
ontbindende warmte. Meer en meer bestatigt men het, de
meesters uit die zoogezegde barbaarsche tijden wisten
wel wat er te doen viel om hunne kunstschatten te
bewaren ; men heeft het reeds bestatigd in hunne trypneken en nu ziet men het weer in hunne geschilderde
ruiten. Overigens zouden gekleurde vensters nog den algemeenen kunstaanblik onzer kerken verrijken en opluisteren.
De heeren Baes, Fétis en Stallaert raden nog
het gebruik der gordijnen aan in de kerken, gedurende
de diensten, omdat het licht en' de rook der waskeersen
eene laag roet op de schilderijen laten vallen. De heer
Gustaaf, Lagye, kunstschilder te Brussel, ziet er integendeel geen groot bezwaar in, vermits men heden de
schilderijen zoo volmaakt en zoo gemakkelijk kan reinigen,
en hij geeft tot voorbeeld de Afdoening van het kruis,
gekuischt door wijlen Etienne Leroy.
Eindelijk zouden de gordijnen nog kunnen gewettigd
worden volgens de heeren J. Helbig, kunstschilder en
oudheidkundige te Luik, en Albrecht De Vriendt, namelijk
's nachts, ter beschutting tegen de vledermuizen, zooals
het het geval is in Sint-Baafs te Gent.
Alhoewel niet voorzien in het programma zijn er
bijgevoegde punten door sommige kunstenaars besproken,
en de verslaggever zou meenee aan zijne taak te kort
gebleven te zijn had hij ze verzwegen, want zij zijn
zeer belangrijk en tevens van practisch nut.
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De heer Cl,uysenaer veroordeelt de gordijnen ook
nog omdat zij in kunstopzicht de harmonij prozaisch
komen verbreken ; immers, in den geest der bouwmeesters
en der schilders hebben de schilderijen hunne rol te
vervullen in de versiering van het gebouw. Het streven
der meesters moet geëerbiedigd worden, en hoe roemrijker hun naam, hoe meer reden om hunne gewrochten
onbedekt te laten.
Baron Oppenheim uit Keulen schrijft : de schilderijen zijn gemaakt om gezien te worden, en ze verbergen achter voorhangsels is hetzelfde als ze in kisten
nagelen, met dit verschil nochtans, dat de gordijnen het
benadeeligend stof nog niet geheel en gansch kunnen
buiten houden.
Men zou kunnen opwerpen : hoe, de gordijnen doen
kwaad en de luiken der tryptieken doen goed? Het is
waar, de luiken, gelijk de gordijnen, ontnemen licht en
lucht, doch de gordijnen beletten de vochtige uitwasemingen niet met hunnen nasleep van schadelijkheid.
Immers is het gebrek aan lucht niet meest te vreezen,
want bevoegde mannen raden aan, de schilderijen in
luchtdichte glazen ramen te sluiten, gelijk het te Londen
gebeurt in het Parlement. Baron Oppenheim nochtans
meent dat die voorzorgmaatregel slechts te Londen
bijzonder nuttig is, aangezien de koolstof, waarmede de
lucht er beladen is.
In dezen gedachtenkring haalt de heer Baes het
zonderlinge feit aan van eenen liefhebber, die om zijne
Watteau's te doen bewaren, . voorschreef per testament,
dat zij honderd jaar in eene vermuurde plaats moesten
gesloten blijven !
Wilt gij goed uwe schilderijen bewaren, schrijft de
heer Van der Mensbrugghe insgelijks, bedek ze met luiken
langs beide zijden beschilderd. Immers, zeggen de heeren
J. Blockx en A. Recouvreur, het is de steeds afwisselende
luchtgesteltenis die het meest kwaad aan de schilderijen
doet, en men heeft bestadigd, dat luiken van voren en
van achter beschilderd niets geleden hadden, alhoewel zij
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gedurig aan de vochtigheid blootgesteld geweest waren.
De vochtigheid is de grootste vijand der schilderijen, bijgevolg mag men de doeken tegen de muren
niet plakken, de lucht moet er vrij, langs achter gelijk
als voren, spel op hebben.
Ja, weg met de gordijnen vóór de oude schilderijen,
en dubbel weg met de gordijnen vóór de pas herstelde
en herdoekte schilderstukken. Bewaar ze slechts vóór
de teekeningen en vóór de waterverfschilderingen; de
bestuurder der nationale galerij te Londen is van oordeel, dat het licht de waterverven ontbindt, en te
Dresden houdt men ze om dezelfde reden steeds achter
gordijnen. In het Rijksmuseum bij onze Noorderburen,
zijn insgelijks de miniaturen bedekt.
Sprekende van dat redmiddel in extremis, dat men
herdoeken noemt, de gulden raadgevingen van den Gentschen hoogleeraar A. Wagener niet vergeten : Hoe spijtig
het ook zijn moet, liever de scheuren zóó gelaten dan
zelf te herschilderen, vernieuwen of wijzigen; nooit, onder
voorwendsel van herstelling, eene heiligschendende hand
gestoken aan de meesterstukken, ons door de voorouders
achtergelaten.
De heer Obreen drukt er op, dat de schilderijen
goed beschut zouden worden langs den achterkant. Aan
schilderijen op paneelen geschilderd, doet hij een tweede
paneel hechten, en aan schilderijen op doek geschilderd,
een tweede doek, en hij heeft er de beste ondervinding
mede opgedaan. Albrecht De Vriendt geeft den raad de
paneelen langs den achterkant te beverven en te vernissen en het doek te bedekken met een ondoordringbaar linnen. De beste vernis is, volgens den heer Van
der Mensbruggbe, de beukolie,
Baron Oppenheim reinigt zijne schilderijen tweemaal
's jaars op de eenvoudigste manier, en hij bevindt er
zich uitmuntend wel mede.
Met zorg moeten de tochten aan de schilderijen
vermeden worden en de schielijke veranderingen van
luchtgesteldheid, daarom, zegt de heer Lagye, heeft men
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gesloten portalen gebouwd in de 0. L. Vrouwkerk van
Antwerpen. Zoo is het ook in meest al de kerken van Gent.
Even, schrijft de heer Baes, moet men vermijden
schilderijen te plaatsen in ongesloten galerijen, open aan
alle winden. Eene matige lauwe warmte — hier inzonderheid schaadt overdaad — werkt het best voor het
bewaren der schilderijen ; ook is in dit opzicht de verwarming der kerken en der musea een punt van allergrootste
belang. Van tochten gesproken, verwarre men de tochten
niet met de normale verversching van de lucht, want zooveel de eerste te vermijden zijn, zoo noodeg is de tweede.
Eindelijk schrijft de heer Cogen nog : Het vergaan
of bewaren der hedendaagsche schilderijen hangt veel af
van de kleuren, waarmede zij geborsteld zijn. Het is
eerre zaak van het hoogste , gewicht, en waarmede de
kunstwereld reeds lang bekommerd is; het departement
van schoonti kunsten in 'Frankrijk heeft er zich ook reeds
mede bezig gehouden. De groote huizen, onder andere
de firma Lefranc, duiden reeds op hunne kleurkokers de
scheikundige bestanddeelen aan hunner verven, doch ik
meen dat men verder zou moeten gaan en dat de grondstoffen der kleuren met hunne bewerking gewetensvol
zouden dienen onderzocht te worden. Hetzelfde geldt voor
de oliën, de zuren of aciden en de siccatifs of droogstoffen.
Ten slotte beamen wij ten volle den wensch door
den heer Albrecht De Vriendt uitgesproken : « ik ben
gelukkig te zien dat onze kunstgenootschappen de voorhand nemen tot het doen ophouden van eenen staat van
zaken, die waarlijk verontwaardigt. »
Ja, mochten de gouden lessen en wenken, in dezen
referendum ons gegeven door de meesters in het vak,
gehoor vinden bij de openbare besturen en bij de kerkfabrieken, en ze aanzetten om eindelijk af te breken
met dat schreeuwend misbruik, dat bijna een moord
gepleegd is op de kunst en dat de kunst der meestersafleidt van haar doel en hare bestemming.
Gent.

A` ANTI.

Atattanittnt
ÉÉN MAN, ÉÉN WOORD.
KERSTVERTELLING.
( Vervolg van blz.129.)
Kerstmis is uit, wat zeg ik, zelfs de drij eerste
missen zijn uit, want het begint reeds stilletjes aan
te dagen. Is 't gelooflijk 7 Baas Vitus Kerstenen,
,de vrijgeest, is niet enkel in eene,. maar in alle drie de missen
gebleven; was het om de menschen niet te stooren of was
het uit goesting ? In alle geval, zooals zijne dochter het hem
beloofd heeft, is de kerk hem niet op het hoofd gevallen en
zelfs weet hij het bijna niet dat het daarbinnen zoo lang
geduurd heeft.
Die kerk, in den vroegen morgen, met al haar eeuwig
keers- en lamplicht, met al haar versch geschuurd zilverwerk,
hare uitgestalde kruisen, vanen en standaarden, hare kleurige
schilderingen en schitterende verguldsels; zij betooverde reeds
eendeels onzen goedigen vriend. Wat schoone komedie, dacht
hij in zijn eigen, ja, die hebben er hier een handje van.
Doch als de plechtige Kerstmis zou beginnen en de
dorpspriesters alle drij statig ten altaar traden; als daarop
de nieuwe koster in eens het orgel deed dreunen en een
welluidend, machtig akkoord het kerkruim doórgalmde als
riepen honderden stemmen, in alle talen en in alle toonen, den.
nieuwgeboren Vredevorst welkom toe; dan richtte Vitus
ontroerd het hoofd omhoog - en 't scheen hem als ware
alles hier nu wezenlijkheid en waarheid, hemelschoone waarheid. Hoe kon hil, de kloeke geest, de overtuigde klaarziener,
hierdoor nog zoo ontroerd zijn' Intusschen zat hij stil en
.luisterde, hij luisterde en dacht, ja veel meer en verder dan
hij denken wilde. o Zij zongen, zij zongen toch zoo schoon,
die mannen daar boven; en die koster, die beschaamde,
bedeesde koster, kon die dan tooveren? Zulk spel zoo meê..
slepend, zoo overeenstemmend met plaats en omstandigE
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beid, zoo geschikt en gepast op den zang, neen, dat had hii
nog nooit of nergens gehoord, zelfs wanneer hij , als leergast,
in de stad woonde en daar het schoon muziek achterna liep.
Zoo kwam men tot aan de Opheffing, en, in eens viel alles
stil in de Kerk ; de menschen ' knielden en bogen nederig het
hoofd voor den Opperheer die, als 't ware op een nieuw,
voor hen hier ter wereld kwam; en Vitus ook knielde mede
en was ingetogen met de anderen. Niets was er te hooren dan
het rinkelen der bel en nog..., ja toch nog .. , boven op den
dokzaal als een stil, heimelijk en zoet gefluister als van eene
menigte zilveren stemmetjes komende van verre, heel verre,
uit onbekende hooge streken. Zachtjesaan nochtans kwam
het geluid nader en werd het duidelijker en opeens brak
het er door, dat iedereen het hoorde en verstond.
Gloria, zoo luidde het : Gloria, gegroet Messias,
Gloria, o Godlijk Kind,
Gloria, U, Vredebrenger
Ah : hoe vurig Gij ons mint!
En iedereen richtte het hoofd op, en iedereen luisterde
stil aangedaan en diep bewogen naar die - heldere, frissche
kinderstem die steeds blijder en krachtiger klonk naarmate
zij den nieuwen Koning welkom zong. Waarlijk, waarlijk,
't is als een engel, dacht Vitus, zouden er dan inderdaad
wel engelen min?
Zoo kwam het dat onze vrijgeest nu voor goed aan he t
droomen ging, heel de Kerstmis door, en als die mis en
ook de twee andere haast ten einde waren droomde en
overwoog hij nog gedurig. Zij ne kinderlaren, toen hij nog
zoo vast en zeker geloofde aan al wat zijne ouders hein
overleverden en wat de geestelijken hem voorhielden en
uitlegden; zijn jongelingsleven in de stad toen hij nog wel
geloofde maar toch flauwer, (neen, neen, slimmer en wijzer)
werd; de eerste jaren van zij n huwelij k toen hij met vrouw
met vader en moeder, nog samendeed, ter kerke ging en
bad : dat alles kwam hem daar voor den geest. Ziet, hem
dacht het nu ook dat het toen veel beter en vermakelijker
was : hadden zijne vrouw, en vooral zijne dochter, misschien
niet een beetje gelijk? Was het wel aan te nemen dat in
hem, in al die menschen, daar nu zoo bezig met ongeziene
geesten en bovennatuurlij ke zaken, dat daar niets bestendigers
in leefde dan de vergankelijke sstof l Zou, na dit leven, al
die betrachting, al die strekking naar hooger en beter, inder-
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daad, in eens alles, alles dood zijn en vernietigd ! Weêral
ne eigene wijsheid,
twijfelde Vitus aan zijne overtuiging, aan zijne
hij ' was gelijk een ander mensch, dezen morgen. Zoo ver
kwam het dat hij trachtte te bidden. Het was wel maar om
den tijd te dooden en hij moest zelf wel om zijne kinder
achtigheid lachen, maar toch trachtte hij de deelen van het
Onze Vader, dat hij, in zoo lang al, niet meer had opgezegd,
aaneen te brengen, en waarlijk, het ging, en • Wees gegroel
Maria, kwam er, als van zelfs, achter. Hij bad dus, de
arme zondaar, hij bad en overwoog en 't was alsof het hem,
goed deed aan het hert.
In zulke gemoedsstemming komt de baas nu buiten;
doch niet zoohaast heeft hij zijne vrouw in 't zicht of hij
tracht zij ne gevoelens onder uitgelaten vroolijkheid te ver
bergen. Hij jokt en lacht en tracht zelfs te doen gelooven
dat hij dat stuk koster maar voor een flauwen jan aanziet,
doch Melia kent hem beter : neen, dat zal hij zoo niet
lang volhouden.
Op 't onverwachts echter, wordt in eens, den man eene
hand op den schouder gelegd terwijl eene bekende stem
zegt : « Wel, broeder Vitus, gij zijt het toch! Ik ontgaf het
mij nog; git zij t dus naar de Kerstmis geweest? »
-- Iets wat mijne zaak is en waarover ik alléén meester
ben, hoop ik, zegt de aangesprokene zuur, want 't is zijn
broeder Jaak, dien hij nu vóór heeft en van dien pilaarbijter
moet hik immers niet weten.
— Ja, Vitus, 't is zoo, antwoordt die echter kalm, en

daarbij ik wil dat ook niet afkeuren, integendeel. Ook, 't is
eigenlijk daarom toch niet, dat ik u stoor, ik wilde u enkel
vragen wanneer ik u eens vinden kan; ik moet noodzakelijk
een woord met u spreken.
— Bah, zegt de Baas, waartoe goed? Mijn ontfudseld
deel zult gij toch niet medebrengen!
-- Maar, Broeder, waarom toch altijd zoo dweersch en
onvriendelijk jegens mij ? Gij laat u door booze lieden dingen
wijs maken die gansch verkeerd zijn, dat weet ik; gij gelooft
dat en spreekt er over, dat is nog erger; en, God weet, hebt
gij wel ooit goed onderzocht wat daar zooal van is?
o Juist alsof ik niet wist dat gij, onder andere, ook de
schuld zijt van die miskenning bij Tante Elie! Durft gij dat
loochenen?
— Wel zeker durf ik dat loochenen, want daar is niets
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van. Ik zal u zelfs zeggen dat ik daar juist zoo min heb
genoten als gij, maar dat ik de zaak achterna loop. Nu,
volgens onze notaris mij zegt, moet en zal het ten rechte
komen, doch wij moeten samenwerken, dat spreekt I
-- Zoo, zoo, wedervaart Vitus, dat wordt eene aardige
kwestie .... En nochtans heeft men mij altijd gezegd en
bewezen dat gil....
-- Verschoon mij, zoo komt Melia er verzoenend
tusschen, ik heb het u gisteren nog doen opmerken,
gezegd heeft men genoeg, ja; maar -- bewezen ?
— Omdat men niet kan bewijzen wat valsch is, zegt Jaak.
-- Nu, ik kan en wil ii integendeel bewijzen dat alles wat
ik gedaan heb zoowel in uw voordeel als in 't mijne is.
Dat is beter, hé broeder?
--- Ja, dat is beter, herneemt Melia, maar 't is hier nu
toch noch de tijd noch de plaats daartoe, 't is te koud ....
Dat Jaak liever na den middag tot bij ons kome, niet waar
Vitus, dan kunnen wij samen een pot koffie drinken en op
,ons gemak klappen.
— Ja, mij is 't wel, zegt onze baas eenigszins beschaamd.. .
Maar, om van wat anders te spreken, herneemt hij al
voortgaande, daar kan ik haast niet over dat die sapersche
koster met zijne handvol mannen zoo een schoon muziek
kan maken : gij zijt daar ook bij, geloof ik, Jaak?
-- Ja zeker, en onze Willem ook. Deze heeft al drie
onderscheidingen op de muziekschool bekomen; ik hoop wel
dat die nog een goede muzikant wordt !
— Waarlijk 2 vraagt Melia, nu, gij altemaal zij t altijd fel
in 't muziek en in den zang geweest.
— En wat zegt ge van 't , Kérstliedje en van het
stemmeke dat voorzong, Broeder ?
--r Wel, ik heb gedacht dat, als er nog engelen zijn,
er dan een naar hier gevlogen was om ons zijti stemmeken
te laten bewonderen, schertst Vitus. Zonder lachen nu, iets
zoo lief en zoet heb ik nog nooit gehoord.
-- Hewel, spreekt Jaak, zoo fier als een gelukkige vader,
dat was onze kleine, ons Vitusken.
-- Mijn petekind, juicht de oom, o dien moet ik daarover
profitiat wenschen ; waar is hij ?
— Hoe weinig gij een beetje drentelt zult gij hem wel
zien, meent Jaak, hij zal bij den koster zijn, want die wil
-dat hij met hem meêga aan de koffijtafel.
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-- Kom kom, zegt Melia, de koster is ook al bij vreemde
menschen te huis; wat zou de jongen daar gaan doen ? Dat
hij liever met ons kome, Nelleken heeft voor de kleinen
schoone krentekoeken medegebracht, Kerstekoeken zegt ze,
en Vitusken kan maar meêsmullen, dan is hij toch eens bij
Melia moeie en bij zijnen peter.
— Ja ja, zoo moet hij het doen, roept Vitus; 'k zal
ik het den koster wel zeggen.
-- Daarbij, gij hebt dezen toch nog iets anders te zeggen
ook, lacht Melia, ge weet wel ....
-- o Gij zot schepsel, zegt de man, ik weet niet wat
ge vandaag in hebt!
-- Moest broeder iets zeggen aan den koster, vraagt
Jaak schalkachtig, zij zijn dan goede kennissen ?
— Jawel, wedervaart de vrouw, gisteren avond deed hij
eene plechtige beloofte, maar nu schijnt hij dat vergeten....
of zijn woord is hem leed, misschien.
-- Mij leed! Nooit is mijn woord mij leed : één man,
één woord.... Maar zie, hier is nu toch niets dan eene
klucht in 't spel.
-- In alle geval, zegt de broeder die juist omziet,
gemeend of niet gemeend, daar is nu de koster, zeg het
hem zelf nu wat u op het herte ligt.
Inderdaad, daar komt een ernstig jongeling, met een
lief blond knaapje ter hand, de straat opgestapt. Jaak is
hem algouw eenige passen te gemoet en zegt stilletjes :
.--- Zie, daar is nu Nellekens vader; hij moet u iets
zeggen, zie toe dat ge nu naai zijn gedacht handelt.
Maar de arme jongen is, op dat enkel woord, weéral
zoo rood geworden als een hanenkam, en als besluiteloos
blijft hij staan.
-- Houd u toch kloek en goed, ' vezelt Jaak nog, want
met al zulke manieren is Vitus geenszins gediend.
De koster doet zijn best om er zoo ' wat mensch uit
te zien en 't gelukt hem eenigszins hersteld nader te komen.
-- Goeden morgen, brave lieden, mompelt hij ; is het
waar, Baas Kerstenen, wildet gij mij iets zeggen ?
— Ah ja, zegt deze, gul de hand uitstekend; doch
eerst en vooral moet ik u geluk wenschen, man. Gij hebt
het ver gebracht, en dat met dorpelingen die bijna allen
geen muziek kennen; 't is wel, waarlijk, 't is meer dan wel !
Ik, die een liefhebber van muziek ben en muziek gehoord
heb in mijn leven, ik hadde het nooit durven denken.,..

198

ÉÉN MAN, ÉÉN WOORD.

-- Hewel, Kerstenen, ik dank u hertelijk, zegt de koster
opgeruimd, en het maakt mij echt gelukkig iemand gevonden
te hebben die begrijpt en gevoelt. Hoe zou een mensch
niet geerne al zijne krachten offeren voor de kunst, die
uiting der ziel, die verklaring van al het schoone en het
goede dat men inwendig gevoelen kan! Ja, Baas, de kunst
zelf loont reeds den mensch, dubbel, voor al de moeite die
hij haar geven kan.... Maar, zeg eens, mijn beste Heer,
gij die muziek verstaat en dan zeker ook liefhebber zijt,
gij kcmt toch in 't kort wel in Cecilia ; hoop ik 2
-- Ik! lacht Vitus, ik in Cecilia en op het dokzaal l Zie
waarlijk, dat ware kluchtig! .... Maar nu wat anders, Mijnheer,
hier Vitusken met zijn engelenstemmetje, dat is mijn petekind,
weet ge. Nu, ik en moeder willen, kost wat kost, dat hij met
ons meêkome, wij hebben krentekoeken en Nelleken zal
chocolaat maken, hé, vrouw 2
-- Maar, zegt de koster, ik heb beloofd hem mede te
nemen, en te huis ook verwacht men ons.
-- Ach ja, te huis, meent de viouw ; wel arme jongen,
gij hebt hier immers geen te huis nog. Zie, als ik dorst en
ge namt het mij niet kwalijk, ik zoude zeggen : nu wij toch
aan de deur zijn kom meê binnen; dan blijft ge met uwen
bedorveling en wij met eenen ; wat zegt gij ? Kom, laat u
-maar overhalen, gij zult ons plaisier doen.
Onze felle muzikant, daar even nog zoo rijk in
woorden en zoo ongedwongen als het de kunst gold, begint
nu, bij die vriendelijke uitnoodiging, wederom te beven; hij
wil eene verschooning stamelen, doch Jaak stoot hem nog
eens met den elleboog : Hasa, onnoozelaar, zegt hij, had
gij ooit schooner gelegenheid tot kennismaken ? Sla toe!
De koster doet alle geweld om zijne ontroering meester
te geraken en zegt _ eindelijk toch besloten :
— Zie, Vrouw Kerstenen, zulk vriendelijk en welgemeend
aanbod durf ik waarlijk niet weigeren. 't Is waar, ginder
.zitten wij ook zooveel als alleen en verloren; ofwel midden
de vreemde menschen die u met allerhande onbescheiden
-vragen lastig vallen. Neen, een le huis is dat niet.... Loop,
Vitusken, zeg bij Boomeboers dat wij niet komen, dezen
morgen.
— Bravo zoo, herneemt de vrouw; en gij, Jaak, wat
loopt gij verder doen?
— Ik meende in De Ster een druppeltje te nemen, zegt
deze, en daarmede, naar huis.
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-- Wel neem maar een pot met ons mede, jongen, ge
zijt nu zoo ver, en 't zal immers op een boterham niet
aankomen.
— Ha, ha ! Wat mijne vrouw vandaag zoo al in den
zin heeft, lacht Vitus, dat weet ik niet! In alle geval, treedt
binnen, vrienden, en warmt u... Nelleken verschiet niet, hier
is overkomst, meisje!
Maar ja, 't is gouw gezegd, verschiet niet s Nella ziet,
na hare moeder, eerst haren oom inkomen, haren oom den
-pilaarbijter! Wat beteekent dat ?... Maar nu, nu!
Wat is dat nu te zeggen ? Die ook; hij hier, in huis!
En die beziet haar met een paar oogen, wel Heere, als
wilde hij dwars door haar zien I En, alhoewel wat verlegen,
.ziet die er toch zoo gelukkig uit!
Jawel, vader heeft schoon te zeggen : verschiet niet, zij
verschiet zoodanig, de arme maagd, dat het mes, waarmede
,zij boterhammen aan 't snijden is, haar onwillekeurig uit
de handen valt. Zij zelve, zij wordt eerst bloedrood, daarna
sneeuwwit; zij ontstelt gansch en weet niet meer waar ze
staat.
-- - Wat is dat nu, roept Vitus, half gestoord, half verschrikt om zijner dochter kwalijkvaren; krijgt gij iets?... Of
wordt hier komedie gespeeld, of wat scheelt er ?.. .
— Maar, zegt Melia, terwij l ze rustig haar volk stoelen
bijschuift, dat is niet erg en 't zal licht overgaan. Ik kan
wel denken wat het is. » En zij pinkoogt tegen hare dochter.
-- Zoo? En wat zou het zij n ?
— Wel ze denkt zeker dat gij den koster al verteldet
wat gij haar gisteren avond gezegd en beloofd hebt, en gij
verstaat, voor een kwezeltje.....
-- Maar moeder, vermaant N elleken, ik bid u, zwijg toch!
b-- Ja, zij is toch al iets bijgekomen, onze Nel, 't zal nog niet 1
erg zijn, zooals de bazin zegde.
-- Maar, 't is nu al de tweede maal, waagt het Jaak
-te zeggen, ja, al de tweede maal, Vitus, dat ik hoor ronken
over die belofte van gisteren avond, en toch komt gij er
niet mede voor den dag, man, is het dan toch zoo schrik'kelp of zoo heimelijk?
-- Ho, zegt deze, 't was niets dan wat plagerij' Maar
aangezien moeder er toch niet wil over zwij gen, 'k durf
het wel zeggen, ziet ge .... maar u niet kwaad maken,
koster, ik verwittig u, want.....
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-- Maar, Vader, wat denkt ge toch, smeekt de dochter
opnieuw, belieft het u, doe dat toch niet!
-- Ah, nu zijt gij verlegen, mijn lief duifje en gisteren
avond waart gij zoo fel i Hewel, nu vertel ik het zeker. Ik
mag, hé Koster ?
- Zeker, zeker, Baas, lacht deze, plaag haar maar wat!
Met geestige zetten, zooals hij dat kan als hij in zijn
goed uur is, vertelt Vitus hoe zijn vrouwvolk hem overhaald heeft om ter Kerstmisse te gaan; hij herhaalt de
pleitredens zijner Nella en verzwijgt zelfs niet, hij kan immers
niet, wat hij ten slotte zooal zegde, zelfs niet wat moeder
en dochter daarop durfden vragen.
-- Gij ziet het, zegt hij eindelijk, eene bloote klucht,
eene plagerij, anders niets.
Maar de koster die, in 't begin van dit verhaal wel
een weinig lachte is meer en meer ernstig geworden. Het
is alsof zijne gewone blootheid hem verlaten heeft en hij
krachtdadig wil doorwerken, want nu Vitus met vertellen
gedaan heeft en deze beweert dat alles bloote klucht was,
staat onze jongeling recht en eerbiedig maar fier tot den
meester des huizes opziende spreekt hij bewogen doch met
overtuiging :
-- Neen, neen, Baas Kerstenen, bij mij is dit alles niet
eene klucht. Reeds lang sla ik oplettend uw Nelleken gade
en ik zeg het u rechtuit : ik waardeer en bemin haar. Dus
richt ik u ernstig en welgemeend de vraag : Als ik u nu
eens bij uw woord neem 7
Baas Vitus ziet het maar al te duidelijk nu, hier is
geene scherts meer ; 't is maar al te wel gemeend.
En waar is nu dat bedeesd stuk koster naartoe?
't Is wel een man, een fiere kerel die daar voor hem
nu staat en hem bij zijn woord neemt!
®- Maar, spreekt de verblufte man eindelijk, dat alles
is goed en wel; ik heb dit wel gezegd, ja, en : één taan,
een woord; doch zooals ik ook gezegd heb 't laatste woord
is toch aan haar, en ik hoop...
— En als ik u nu ook eens bij uw woord neem, Vader?
hoort men Nelleke stil en biddend fluisteren.
-- Wel hemelsche tijd! Zou het mogelijk wezen, roept
Vitus nu gansch verslagen uit. Gij meisje, gij, zoo een
heilig zieltje, en...
-- Wel Heere, merkt zijne vrouw aan, zouden brave,
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meisjes dan niet meer mogen trouwen ? Dan zou het er
lief uit zien als er geene andere moeders meer waren dan
lichthoofden!
-- Ja, ja, komedie, komedie! Dat vrouwvolk kent niets
anders!
— Maar komedies die toch op wezenlijkheden uitkomen, zegt Melia, en zulke zijn er nogal, Baas!
Doch, gezwegen nu daarvan ; daar komt Vitusken ingeloopen.
— Ha, daar zie, Vitusken, juicht Nelleken als verlost, komt
gij ook koeken eten, jongen?
-- Maar wat zijt ge lang weggebleven, ventje, zegt de
vader, wat hebt ge zoo al moeten doen, ginder; of zijt
ook eens tot aan huis geweest?
-- Wel neen, Vader, antwoordt Vitusken, maar men liet
mij te Boomeboers niet los, zij hadden allen iets te zeggen
of te vragen, bijzonderlijk Juffer Justine. Eerst was het over
het Kerstliedje, dan over den kostei, dan over vader en
oom Vitus, ook al. Ha, ik weet er de helft niet meer
van!
,— o Die menschen, die menschen, merkt Jaak op, wat
hadden zij daarmede nu weéral te stellen !
— Ach, 'k heb het haast al vergeten reeds, zegt de
kleine..... Maar iets toch, iets heb ik goed onthouden, zij
vroegen het van alle kanten en Juffer Justine vroeg het wel
drie keeren. Gij weet niet wat, hé?
-- En wat dan, jongen?
-- Ja, ze vroegen of het waar was dat de koster ging
trouwen ..... Ziet, dat wist ik niet.
— De koster, vroeg Meha, en met wiel
--- Daar zie, riep de kleine guit, lachend op Nelleken
wijzend. Is dat waar, Vader? o Ik zou blijde zijn!
--- Die sakkersche menschen, met al hun geklap, mort
Vitus gestoord, waar rieken of verzinnen zij het ? Nu, jongen,
hoor eens hier : als men u dat nog eens vraagt, hewel,
zeg dan : ja, 't is waar 1
-- Ach Vader, beste Vader! ging het op uit den versten
boek, maar een strenge blik van vader deed aan de dochter
verstaan dat zij hier op haar respect te letten had : er
waren immers kinders bijgekomen.
--- En nog wat, manneken, gaat Vitus voort; als men u
vraagt of het waar is dat uw oom in Cecilia komt en nog
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op 't doksaal zal zingen, zeg dan ook maar : ja 't is waar.
Ten minste, zoo spreekt hij vèrder tot de aanwezigen, als
de koster nu woord houdt. En laat ze, dan maar praten,
als ik iets in den zin heb ik doe het, en daarmede uit
en Amen
-- En gij hebt groot gelijk, Vader, zegt moeder Melia.
Nelleken zegt niets meer, maar in haar hertje is 't Kermis
en Kerstmis. Ja 't Zoete kïndeken heeft veel meêgebracht , dit
jaar, veel blijdschap en vrede voor een beetje goeden wil.
Eerst vreugd en vrede voor haar eigen gemoed; dan vrede
tusschen vader en zijn verwantschap, vrede zelfs, tusschen
vader en de kerk!
En voor moeder dan2 o ja, ook voor haar, ongetwijfeld 1
Doch voor Medard 2 o Voor die ook zal 't wel vrede
worden, zij zullen er zoo veel voor bidden, zoo wel voor
zorgen, zij zullen met hem zoo vriendelijk en geduldig zijn,
hij moet en zal wel volgen. Zoo denkt er Nella over en
zoo ook, natuurlijk haar koster, háár' « stuk koster » !
Maar deze, echter, zegt verdei ook al weinig, nu zelfs
dat 't groote woord er uit is, heeft hij enkel nog haast
om hier weg te geraken, hij moet lucht hebben. Daarbij, hij
moet nog zooveel schikken en in orde brengen voor de
Hoogmis! Hij spreekt af met Jaak, (oom Jaak, zegt hij,) hij
gelast 'Vitusken toch zoo teer wel op te passen en zijn eigen
niet te vermoeien, want straks moet hij wel nog eens zoo
schoon zingen. Ook vader Vitus en moeder Melia drukt
hij de hand, eindelijk Nelleken zelve, doch kort en goed,
want 't mochte hoog water worden. En nu is hij weg, immers,
hij moet goed bi j de zijne (i) blijven, Nelleken, zij n Nelleken
komt naar de Hoogmis en hooger en schooner dan ooit
moet het er klinken :
Gloria in excelcis Deo
et in terra pax hominibus bona voluntatis!
deist-aan -zee, December 1894.

ALO ITSWALGRAVE.

(i) By de zyne, daardoor verstaan de Vlamingen : bij zijne
zinnen : bij zijn verstand.
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TAALPOLITIE.
De heer H. Meert en ik, die reeds zoo menig verwijt hebben
moeten Nierduren, hebben eindelijk een bondgenoot gevonden. Niemand
minder dan de heer Omer Wattez, die beweert in dezen tot de oude
garde te behooren, heeft zich aangegord, om « de jongeren » bij te
springen (r). In de zooeven verschenen aflevering van het Belfort
lees ik een opstel van zijne hand, waarin een Nederlandsch leesboek,
waarvan ik niet eens wist dat het bestond en waarom ik mij, al had
ik dit geweten, wellicht toch niet zou bekommerd hebben, aan eerre
scherpe critiek wordt onderworpen.
Ongetwijfeld is die critiek meer dan verdiend; het boek en zijn
schrijver komen er zelfs nog te goed van af, en de heer 0. Wattez
zal zeer zeker instemming vinden bij menigeen die niet tot « de
jongeren » behoort. Doch er schuilt een adder in 't gras. Deze betuttelaar van A. Burvenich is niet zoo ingenomen met het streven van
den heer H. Meert en mij, als men wel zou denken. Hij verzekert,
dat « de Vlaamsche letterkundigen (zich verzetten) tegen dat herhaald (!)
over eenen kam scheren van al wie hier de pen hanteert ». Met andere
woorden : hij wil niet beschouwd worden te behooren tot diegenen,
waarop onze door hem zelven aangehaalde beweringen (die hij stelregels
noemt!) toepasselijk zij n. Derhalve heeft de heer Omer Wattez kunnen
noch willen nalaten, den heer Meert en mij eens duchtig de les te
lezen. Het is echter duidelijk, dat hij niet op de hoogte is van hetgeen
wij beiden reeds geschreven hebben, en dat hij hetgeen hij daarvan
las, verkeerd gelezen heeft. Het lust mij echter niet onzen tegenstrever in te lichten of hem te recht te wijzen, vooral omdat hij
zinspeelt op toestanden en gebeurtenissen die mij onbekend zijn.
Ik wil alleen "mijn leedwezen betuigen, dat de heer Omer Wattez
(I) ,Volgens het Bzographzsch Woordenboek van FREDERIKS en
VAN DEN BRANDEN is de heei Omer Wattez juist heden 38 jaar
oud (zonderling toeval). Daar mijn naam natuurlijk in geene dergelijke Woordenboeken te vinden is, ben ik zoo vlij hier even te
zeggen, dat ik op mijn zeven en twintigste ben ; de lezer kan dus
oordeelen in hoeverre het juist is, als de heer Omer Wattez, zeker
op het voorbeeld van de heeien N. de Pauw en Prayon-Van Zuylen,
mij een « jeugdig geestverwant » van den heer Meert noemt. Als het
zoo ioortgaat, zal mijne jeugd nog tot in der eeuwigheid duren. Een
benijdenswaardig vooruitzicht.
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gemeend heeft de dwaasheden van A. But venich op mijn vriend en
mij te moeten of te mogen verhalen. Deze handelwijze zou alleen
begrijpelijk --- maar daarom nog niet rechtvaardig ® zijn, indien
de samenflanser van dit monsterachtig Nederlandsch Leesboek op de
een of andere, maar ondubbelzinnige manier had bekend gemaakt,
dat hij als een voorstander van onze richting wil aangemerkt woeden.
Doch van iets dergelijks is mij niets bekend, en dat zulks wezenlijk
niet gebeurd is, blijkt duidelijk uit de woorden van onzen tegenstander, waar hij zegt : a Was 't enkel voor 't vermaak een leesboek
te maken ? Of was het een middel om, als volgeling der jonge school,
op zijne manier uit te drukken dat wij bij onze Noorderbroeders
te leer moeten gaan om onze taal te kunnen schrijven ? »
De verwijten van den heer Omer Wattez hebben op mij eene andere
uitwerking gehad dan hij waarschijnlijk verwacht :zij hebben den ouden ijver
weer aangewakkerd; de geest der critiek is weer over mij vaardig geworden,
en hieronder wil ik, zonder veel omhaal, wijzen op eenige gallicismen
en enkele andere fouten die men zeer vaak aantreft. Om geene onnoodige ruimte te verspillen, zal ik bij ieder geval één bewijsplaats geven
uit een gevierd schrijver, nl, den heer 0. Wattez zelf, die « én de
leer én de kunst » beweert te « bezitten »; wel een bewijs, hoe ver
de taalverbastering reeds doorgedrongen is.
Aan iets gelijken = fr. ressembler a quelque chose. Men zegt
in het Nederlandsch op iets gelyken II Er zij n er (t w. onder de
Noordnederlanders) ook die zoo erbarmelijk slecht schrijven, dat het
aan geen Nederlandsch meer gelijkt, 0. WATTEZ in Het Belfort
1895, I, 92.
2.

Houden aan iets = fr. tenzr a quelque chose; men zegt in het
Nederlandsch : hechten aan iets, d. i. gesteld zijn op iets Houden
aan iets beteekent : aan iets blijven kleven. il Hij houdt sterk, zoo
't schijnt, aan de uetdruka,g taalpolitie, 0. WATTEZ in Het Belfort
1895, I, 82.
3.
Een gesloten redeneering = fr. un razson72ement serre'. Men
zegt in het Nederlandsch een bondig, overtuigend, klemmend betoog.
II Dat boek is geschreven voor vreemdelingen die onze taal willen
aanleeren. Hoe eenvoudig toch voor beginnelingen 1 En welke gesloten
redeneering! 0. WATTEZ in Bet Belfort 1895, I, 89.
4.
Voor titel dragen = fr. avozr, gorter tour titre. De beteekenis
van het Fransche voorzetsel is in dit geval : als. Daar ndl. dragen
een bedrijvend werkwoord is, moet men zeggen : een titel dragen.
Men bezigt deze uitdrukking echter meestal met betrekking tot personen : de vertegenwoordiger der Koningin in Oost-Indie draagt den
titel van Gouverneur-Generaal. Van een boek zegt men dat het
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zus of zoo getzteld i.N. II Voor andaag is mijne taak een monstertje
te laten zien van die Selznsuclzt, welke sommige jonge leeraars voor
Holland en zijne schrijveis heeft aangegrepen. . Bedoeld monstertje
draagt voor titel Nederlandsch Leesboek, 0. WATTEZ in Het Belfort
1895, I, 83.
V

Eene spraak, eene taal, eene kunst bezitten. Navolging van
fr. posseder une longue. Men zegt in het Nederlandsch : eene taal,
(eerre kunst?) kennen, machtig z yrz. II Wie de spraak als leer (i) bezit,
moet laten zien dat hij ze ook als kunst machtig is, eer hij iedereen
de les mag spellen, 0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 92. Sleeckx
en Van Beers, twee Vlamingen die ... én de leer én de kunst bezaten,
dez. t. a. p.
6.
Gekend = letteihjk fr. connu, dat overeenkomt met Ndl gekend
en bekend beide. II Zou de beer Meert wel denken dat Vlaamsch-België
het monopolium der taals,eiknutseling bezit? Zou dat bedrijf in Nederland en elders niet gekend zijn? 0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 82.
Daainaast ook ongekend = fr. znconnu, waar ons taaleigen
onbekend vereischt. li Er is hier beter werk te ' ei richten dan opzoekingen
te doen in bijna ongekende nieuwsblaadjes, 0. WATTEZ in Bet Belfort
1895, I, 91.

7
Zich iets niet kunnen uitleggen = fr. ne pouvoer s'explzquer
telle on telle chose. In het Nederlandsch zegt men eenvoudig : dit
of dat is my neet duidelyk, niet helder, begryp zk neet, blaft my
duister enz. l) Dat overgebleven fruit kon ik mij moeilijk uitleggen,
0. WATTEZ in Het Belfort I 895, 1, 89.
8.
Aanspraak maken op taalkundige titels. In dit zinnetje is
liet gebruik van titel de letterlijke vertaling van fr. titre in den zin
van : « quahtés, capacités, services, travaux qui donnent droit a quelque chose » (LITTRÉ, Dict. 4,2239 a). Dit begrip komt overeen met
ndl. waarde. U Nieuwsblaadjes, die misschien geene de minste aanspraak op taalkundige titels of letterkundige waarde maken, 0. WATTEZ
in Het Belfort 1895, I, 81 (in dit zinnetje moet het woord titels dus
weggelaten worden).
9.
Gebruik der aanvoegende wijs van het ww. ZIJN. In navolging van het Fiansch, treft men veelvuldig de aanvoegende wijs van
bet ww. zyn aan, waar de vo 'orwaaidelijke wijs noodeg is . het ware
in plaats van het zou zijn. II Ik duif wel hopen dab het bij hem
(i) Het spreekt van zelf dat deze geheele voltin, met dit « spraak
als leer » en « als kunst », gebrekkig is,
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met de taal van Shakespeare beter zal gesteld zijn, dan met de Neder
landsche, anders ware het sterk te betreuren, 0 WATTEZ in Het
Belfort 1895, I, 91. Alsof er lets eenvoudiger kon gevonden worden
dan b. v. het proza der gezusters Loveling, om Waalsche beginne.
lingen te onderrichten. Maar neen 1 dat ware te Vlaamsch misschien
en wellicht niet Ni etenschappelijk genoeg, DEZ. in Het Belfort 1895, I, 84.
I0.

De aandacht op iets roepen = fr. appeler t'attention sur
one/vie chose. Men zegt in het Nedeilansch : de aandacht op zets
vestigen. 11 Toen ik die tweede editie onder handen kreeg, dacht ik
dat de eene of' andere kamper voor taalzuivering de aandacht van
den heer B. op zijn letterwerk zou hebben geroepen, O: WATTEZ
in Het Belfort 1895, I, 84.
I I.
Verwarring der werkwoorden DOEN en LATEN. Onder den
invloed van fr. faire wordt in Zuid-Nederland vaak doen geschreven
waar het Nederlandsch laten vereischt. jl Hij verwart storm met
onweder, doet de « lieve zon alles herstellen wat het onweder heeft
omgeworpen en verplet »,... doet den koekoek aankomen in Juni
enz., 0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 85.
I2.

Verkeerd gebruik der hulpwerkwoorden ZIJN en HEBBEN.
Onder den invloed van het Fransch woidt er vaak gezondigd tegen
de regels voor het gebruik van hebben en zyn in het Nederlandsch.
Zoo wordt beginnen in onze taal vervoegd met hebben, wanneer het
voorwerp een naamwoord is; woidt het gevolgd door eene onbepaalde
wijs met te, dan gebruikt men zyn. In het Fransch wordt in beide
gevallen commencer met avozr verbonden; vandaar dat onze schrijvers
bij beginnen vaak hebben gebruiken in gevallen waar zijn vereischt
wordt. II Die jonge heeren maken misschien onderscheid, zou men
meenen. Dat kan zijn ; maar zij hebben begonnen met in 't algemeen
te spreken, 0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 82.

I3
Mannen van gehalte, eene mislukte vertaling van fr. hammes
de valeur. Men spreekt wel van mannen van beteekenzs, mannen
van groote kunde, een man van gerznge afkomst, van hooge geboorte,
maar un homme de been is niet : een man van reclztschapenhezd;
zen homme d'honneur is met • een man van eerlykheid; un homme
d'esprzt is niet : een ma?r von geest; un homme de courage is niet :
een man van moed; maar men zegt • een rechtschapen, eerlik, geestz),
dapper man, un homme de valeur is dan ook : een verdienstelijk
man. 11 Het heeft den schrijtier... niet aan wetenschappelijke taalopleiding ontbroken.,. Hij heeft immers uit dezelfde bronnen geput als
mannen van gehalte, gelijk de heeren Vercoullie, Gittée en anderen,
0. WATTEZ in Het Belfort 1895, 1, 84.
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14.
GAAN met eene onbepaalde wijs. Algemeen is het aan het
Fransch ontleende gebruik van het werkwoord gaan gevolgd door eene
onbepaalde wijs, om eene toekomende handeling aan te duiden, niets
meer dus dan eene omschrijving voos den toekomenden tijd. Men vindt
deze foutieve constructie soms ook in gevallen waar liet Nederlandsch
willen, het Fransch aller gebruikt, zie de tweede aanhaling. ij Ik
heb gedacht, dat de ievervolle kampers voor taalwetenschap eindelijk
de zaken nader gingen bepalen, 0. WATTEZ in Het Belfort 1895,
I, 8i. De heer Meert zal wel te doen hebben, als hij al onze nieuwsblaadjes gaat voor 't gerecht dagen, DEZ., t. a. 1'. I, 82.
I 5.
Zich bepalen bij gevolgd door eene onbepaalde wijs met te. In
navolging van de constructie, door het fr. se borner vereischt, treft
men vaak aan : zich bepalen by gevolgd door Bene onbepaalde wijs
met te, zonder meer. Dit is in zooverre onjuist, dat, wanneer de
bepaling uit eene onbepaalde wijs met te bestaat, deze bepaling vooraf
door er dient aangekondigd te worden ; dus : hy' bepaalde er zich
by te antwoorden b. v. il Telkens komt die Deus ex machina aan
't einde deftig aangestapt en maakt ... potloodstrepen onder de Vlaamsche
taalfeilen. Elders bepaalt hij zich bij verontwaardigd te zijn, 0. WATTEZ
in Het Belfort 1895, I, 83.
i6
Voor schrijver hebben. Men zegt niet dat een boek iemand
voor schryver heeft, maar dat het door iemand geschreven is. iI
Het (boek) is bestemd voor het middelbaar onderwijs in het Walenland en heeft voor schryver en verzamelaar den heer A. Burvenich,
0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 84.
•

i

7.
Onder andere, — n. Het eei ste heeft alleen betrekking op zaken;
het tweede alleen op peisonen; in het volgende zinnetj e is onder anderen
dus fout. = De heer Meert . . is in Vlaamsche nieuwsblaadj es ... op
zoek gegaan en heeft daar, onder anderen, het woordje warbol gevonden,
0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 8i.
i8.
Geeten. Het verleden deelwoord van het ww. eten luidt in Zuid.
Nederland Beten; in Noord-Nederland gegeten; nergens geeten. 11 Die
wetenschappelijk opgeleide jongelingschap gaat denken dat al de
ouderen hun brood iii ledigheid geeten hebben, 0. WATTEZ in Het
Belfort 1895, I, 82.
19.
Verwarring van STELLEN met ZETTEN. Als men de fr.
uitdrukking mettre les points sur les a 's wil vertalen, dan zegt men
niet de punten ot de i 's stellen, maar zetten. C( Ik (heb) altijd
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gedacht, dat de ievervolle kampers voor taalwetenschap eindelijk de
zaken nader gingen bepalen, de punten op de i 's stellen, 0. WATTEZ
in Het Belfort 1895, I, 81.
20.
Het zal gebeuren dat... voor : het zal zoover komen dat...,
is m. i. geen zuiver Nederlandsch. Waarschijnlijk eene navolging van
het onpersoonlijk gebruik N an fr. advenzr. II De heer Meert zal wel
te doen hebben, als hij al onze nieuwsblaadjes gaat voor 't gerecht
dagen. Het zal gebeuren dat zijn politiebureau... zal N olgetast zijn, 0.
WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 82
2I.
Privaatstudie. Dit woord is een germanisme. In onze taal bestaan
geene samenstellingen, waarvan het eerste lid een onverbogen bijvoeglijk naamwoord is (men zie in het Woordenb. cl. Nederl. Taal de aanmerking op GEMEENPLAATS). Men moet dus zeggen : private studie.
Beter nog zelfstandige studie. De professors, die daar doceeren,
(hebben) ook wel een weinig hunne kennis te danken.., aan privaatstudie, 0. WATTEZ in Het Belfort 1895, I, 82.
22.
Nevenbegrip, ook een germanisme. Er bestaat in het Nederlandsch geen bijwoord noch voorzetsel neven, zoodat daar geene
woorden kunnen mede samengesteld worden. Men zie het artikel van
Prof. De Vries in De Jager's Archief 2, 199 vlgg. 11 De stukken van
den heer B. krielen van zulke... nevenbegi zppen, die eenen geest
schijnen aan te duiden, waai nog niet alles op zijne plaats is gesteld,
0. WATTEZ in liet Belfort 1895, I, 86
23.
Herhaald Dit verleden deelwoord kan wel als bijvoeglijk nw.,
maar niet als bijwoord gebruikt woeden : men zegt dan herhaaldelijk. II De Vlaamsche letterkundigen (verzetten zich) tegen dat herhaald over eenen kam scheren van al wie hier de pen hanteert,
0. WATTEZ in Het Belfort 1895, 1, 92.
WILLEM DE VREES) .
Leiden, 9 Februari 1895.
Een uitgebreid antwoord van den heer H. Meert aan den heer
Wattez, moet wegens , plaatsgebrek tot de volgende aflevering bly'ven
z?gen.

A•
tt tt tt tttt tttt:

TWEE SONNETTEN (r).

JEUGDIG HEENGAAN.
't Is al voor die brave, die eene,
En die eene die weet het niet!

x vroeg den Dood : Laat mijne zuster leven...
Hij week niet, neen ! en had geen mededoogen
Voor 't lijdend hart vol angst, van smart omgeven!
Zijn wil was wet... Onnoodig 't smeeken, pogen.
Hij doofde 't licht in 't kwijnend blauw dier oogen,
En sloot haar mond, wier lippen geel versteven...
Op 't bleek .gelaat zag men een lijkkleur kleven,
Haar hand was koud ! 0, doód lag ze, onbewogen
Ik sloot haar, weenend, in mijn smachtende armen,
En zocht haar kille wangen te bezielen ...
De schoone doode liet zich niet verwarmen...
Ik slaakte een' kreet, terwijl mijn tranen vielen,
En hoopte nog... bad smeekend om erbarmen ...
De beéklok kiceg : « Wil voor de doode knielen !

»

(i) Getrokken uit den pas verschenen bundel gedichten van den
schrijver : Herfstnevelen.
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WERELDSMART.
Door bosch en weide klaagt de klokkeklank. —
Een oalsemgeur ontstijgt der groene zode;
Daar knielt een knaapjen op een houten bank,
En bidt er vurig voor een brave doode I ...
— « Ik ben het, moê, uw kind heeft troost van noode >»,
Zoo schreit de knaap, -- hecht roosjes fier en blank
Aan 't zwarte kruis, en — als een trouwe bode —
Gaat zwijgend heen! Neen, niemand zegt 't kind dank
In wilg en treuresch ruischt de westenwind
Ginds slaapt een moeder en daar dwaalt heur kind;
Droef luidt het lied, dat vink en merel kweelen ...
Een stralenblik bestarnt den hemelboog.
Daar blinken tranen in des knaapjes oog...
In 't blinkend blauw zoekt 't kind zijn smart te heelen !
ISIDOOR ALBE PT
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de maand Januari 1. 1. legden de heer Helleputte en verscheidene
andere leden der Kamer een wetsontwerp neder tot regeling van
den arbeid.
Door Vlamingen aangeboden, was dit voorstel in hunne taal
opgesteld, wat door geheel het Vlaamsche land werd toegejuicht. Men
zag daarin den eersten stap tot N, ernietiging van het privilege, dat de
Fransche taal, tot heden, in de Kamer genoten had; de voorbode van
de Gelijkheid voor de beide rassen, waar Belgie's bevolking uit bestaat.
De Patrzote en de Bien public, mogelijk nog enkele andere, in
't Fransch geschreven bladen, oordeelden het gebruik onzer taal, bij
-'t opstellen van een wetsvoorstel, onbehoorlijk, ja gevaarlijk, en keurden
't maar, zonder de minste aarzeling, af.
De Patrzote wierp op : e< In welke taal zal de tekst van het voorstel
aan het onderzoek der Kamer worden aangeboden? Zal het de Nederlandsche tekst zijn, verscheidene vertegenwoordigers zullen weigeren
er over te beraadslagen, onder voom endsel dat zij dien niet begrijpen;
zal 't overzetting zijn, komende uit de handen der griffiers, de opstellers
van het ontwerp zullen mogelijk weigeien er hun werk in te zien. »
Hoe weet de Patrzote, dat verscheidene Leden zouden weigeren
te beraadslagen? Moest dat gebeuren, dan zouden de Vlaamschspiekende
Kamerheeren maar hetzelfde te doen hebben ten opzichte van de in
't Fransch opgestelde wetsontwerpen I
En dit gevaar -- een kind van zeven jaren zal 't u zeggen -wordt vermeden door eene vertaling.
Maar de overzetting, (vreest de Patrzote) uit de handen der griffiers komende, zou niet aangenomen worden door de aanbieders...
Is dit gekscheeideri; ? of stommigheid?
De aanbieders van Vlaamsche wetsvoorstellen zullen er, natuurlijk,
voor zorgen, dat een goede Fransche tekst hun stuk begeleide. En
waar is dan de moeilijkheid?
Van zijnen kant durfde de Bien _p ublic de hoop koesteren dat de
Vlamingen niet zullen aandringen, maar nog eens bewijs zullen geven
-van lole'rance, abne atzon en patrzotzsme.,. in het belang van geheel
^N
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Belgid — of laat het ons maar zeggen : — tot genoegen van de Fransch-'
gezinden.
Wij, van onzen kant, hopen wel dat deze wensch niet vervuld
zal worden. o Zeker I de Bien public erkent nogmaals dat, uit een"
grondwettelijk oogpunt beschouwd, het bestaan van twee officiele talen
een recht is, maar, in juridisch en practisch opzicht is dergelijke toestand, volgens hem, niet aannemelijk.
Het blad schrijft :
« Le dualisme législatif aboutirait au dualisme yudiciaire et à descontrariétés perpétuelles de jurisprudence sur la même loi, selon que
les jugements intervenus se baseraient sur la version francaise on sur
la version flamande. »
Wij vreezen dit niet.
Een officiëele Nederlandsche tekst kan zoo goed en zoo nauwkeurig
de gedachte des wetgevers weergeven als een officieele Fransche tekst;
en zou die ook weleens verkeerd worden uitgelegd, de fout zou niet
aan de taal, maar aan den rechter te wijten zijn. -- Overigens, de
Fransche tekst eener wet kan eveneens aanleiding geven tot verschillende
uitleggingen, al naar dat de uitlegger dien tekst goed of minder goed
verstaat.
Van scheuring op rechterlijk gebied tot scheuring in het opzicht
van bestuur (zegt onze confiater), ware er maar één stap meer. Wij
zouden weldra hebben « un régime analogue à celui qui, sur les bords
de la Leitha, règle les rapports de l'Autriche avec la Hongrie. » —
Welnu, en dan ? Al zou dit eens gebeuren, ware 't doodzonde ? Hoe
ging het vioeger in ons land, toen één opperhoofd het bewind had
over de verschillige gewesten ? Hier Vlaamsch, ginder Fransch, waar
bestaat de moeilijkheid ? Alleen in 't brein dergenen, die Vlaanderen
verlangen uit te buiten ten voordeele van de Walen.
De Bien public erkent ons recht. Dit deed hij meermaals, maar
gewoonlijk gaat hij niet verder dan die platonische erkenning. De uitoefening van ons recht vragen -- o neen daar doet het blad niet in
mede; zijne liefde voor onze taal reikt zóó veire niet.
Er zou scheuring komen in het land...
Wij vragen : bestaat de scheuring niet sedeit 183o?
Zijn de wetten, welke ons beheeren, dan zóó goed, dat de Vlamingen geene reden tot klagen hebben? Is, sedeit de Omwenteling, onsland niet in twee kampen verdeeld?
Zal luist de verdeeldheid, welke er bestaat, niet verdwijnen, 'wanneer alle ongelijk zal ophouden te bestaan?
Wij begrijpen de taal en de houding niet der Fransche katholieke
bladen wanneer er sprake is van onze i echten. De katholieke partij
komt op in name der Rechtvaardigheid — waarom bestrijdt zij dan
het recht der Vlamingen ? Want 't is wel het recht zelf bekampen,
wanneer men niet wil, dat het geoefend worde. Immers, wat waarde
heeft een recht, als men er geen gebruik van mag maken ? Heeft men,
dan nog een recht?
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Het taalrecht is even eerbiedwaardig en moet even onschendbaar
zijn als welk ander. Wat zouden de Fransche katholieke bladen wel
zeggen, moest men hun eens, om 't even onder welken dekmantel,
volgender wijze toespreken : Het recht van in 't Fransch te schrijven
en te spreken, ja, dat kan u niemand ontnemen ; maar dit te doen, ware
onvoeglijk of gevaailijk... En wat zouden de katho li eken, in 't algemeen,
antwoorden, zoo men hun zegde : Gij hebt, zekerlijk, het recht, een
godsdienstig onderwijs te vragen voor uwe kinderen, maar zendt ze
lntusschen naar gene viijdenkersschool, uw recht blijft toch 'altijd bestaan ?
Deigelijke onnoozele redeneermg houdt men den Vlamingen voor, van
't oogenblik dat ze willen gebruik maken van hun recht, Vlaamsch in
de Kamer te spreken en Vlaamsche wetsvoorstellen neer te leggen.
Gioote woorden vindt de Bien public genoeg ter verdediging van
zijn stelsel, maat 't zijn slechts woorden. Hij meent, dat de toekomst
der Belgische nationaliteit door de eischen der Vlamingen in gevaar
zal komen : och, dat deuntje is al zoo oud ! Rogier, « de redder van
Vlaanderen » (volgens de oude doctrinaire pers), en al de frinsquillons,
.die na hem aan 't ministerie waren. hebben 't gezegde thema tot in
't oneindige gevarieerd, telkens als er sprake %as van eene grief, door
de Vlamingen aangeklaagd. En ziet ! ieder maal dat één dezer grieven,
na langen en harden strijd, verdween, was de nationaliteit zoo gerust
als ten tijde dat het onrecht duurde, en niemand in het land bemerkte,
dat Koninkdom of Staat het allerminste gevaar liepen.
Het is nog zoo lang niet geleden, dat de heer Minister Lejeune
in de Kamer verklaarde, dat een tweetalig Staatsblad niet mogelijk was.
Maar zie! deze onmogelijkheid bestaat niet voor den huidigen heer minister
Begerem, door wiens bemoeiing het Staatsblad weldra verschijnen zal,
zooals de Vlamingen gevraagd hebben.
Welk mirakel is er geschied om de onmogelijkheid van den eenera
minister tot mogelijkheid te doen worden bij den anderen ? Hoegenaamd
geen. De heer Lejeune, hoewel minister van « justitie », wilde den Vlamingen geen justitie verleenen, de heer Begerem doet het
Kwade Wil gaat altijd aim in arm met Uitvlucht, Drogreden en
C'e . Zij zijn onscheidelijk.
C L'unité législative èst inseparable de l'unité nationale », zegt de
Bien lublzc. En hij voegt ei bij . Moest het anders zijn (d. w. z.)
moesten de beide talen in het Parlement, voor 't aanbieden en bespreken
Nan wetsvoorstellen, op gelijken voet staan, « il n'y aurait entre les
régions flamandes et les régions wallonnes de la monarchie beige qu'une
union de surface, qui s'incarnerait et se résumerait dans la personnahté
du Souverain. Or, il nous parait impossible de se dissimuler qu'un
pareil état de choses serait défavorable a la stabilité de nos institutions et à l'avenii du pays. »
Nog eens i— de gelijkheid aller Belgen vóór de wet, om 't even
dewelke, kan niets dan goed; de verongelijking van een deel der natie,
pets dan gevaar opleveren. En de Bien public, enkel zijne liefde voor
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het Fransch raadplegende, 'rijwillig den vier en ze a tigjaiigen strijd
der Vlamingen doodzwijgende, vergeet dat d^ nieuwe toestand, welken
hij voor de duurzaamheid onzer instellingen gevaarlijk acht, reeds sedert
de Omwenteling bestaat ; dat, bijaldien er eenheid is gemaakt, deze
maar schijnbaar is, en gesteund op een wraakroepend onrecht; dat erin Belgie lust noch duur kan komen zoolang de verdrukking woedt.
Wat hebben wij nu ? Aan den eenen kant : Walen, die niets
dan Fransch willen en hardnekkig blijven als kenkoppen, aan de andere
zijde, Vlamingen, volstandig, totter dood toe gehecht aan hunne taal
en kampende met nooit bezweken moed voor hun recht. De dichter
zong het, als eene verwittiging voor Koning en Ministers, in liet
jaar 1853, bij de meerderjarigheid van Z. K. H. den Hertog van Brabant :
« Het is onze eerste deugd, dat wij, op heldengraven
Geknield, l een Eranschen willen zin t » (i)
En als de Vlamingen niet onder de Fransche roe willen bukken,
wanneer zij vragen, behandeld te worden als een vrij volk en al de
rechten te genieten, die een volk toekomen, dan lachen zij wel met
staatseenheid, wanneer men deze niet anders vestigen wil dan op Dwang
en Onrecht. Kortzichtig zijn ze, de politieke mannen, die meenen alzoo
eenen Staat te grondvesten !
De taal is ons door God gegeven, niet om ze te laten versmachten
in onze borst. Zij is ons dierbaar als ons leven , voor geenen koning,
hoe groot en hoe machtig ook, voor geen politiek stelsel, N an wren
of van waar het ook uitga, zien wij er van af. Volkomene staatseenheid is slechts mogelijk dáár, waar maar ééne taal gesproken wordt.
Elders, nooit
Onze tegenstrevers, we weten het wel, hebben nog eene andere
uitvlucht : « 't fait acconrppli. 't Is nu eenmaal zoo, en daaraan is niets
te doen. »
Het feit, dat een onrecht bekrachtigt, moet niet, ja mag niet erkend
worden. In alles dient slechts ééne zaak in het oog te worden gehouden :
de Rechtvaardigheid. Erkennen de Fransch-katholieke bladen b. v. het
fart accompli te Rome ? Hoegenaamd niet. Hebben zij, voor het fart
accompli met betrekking tot de Onderwijswet van 1879, het hoofd
gebogen' Niemand onder hen wilde dat. Waarom het dan aan de
Vlamingen voorgepredikt?
Tot slot van zijn artikel zegt de Bren public :
« II nous paralt done désirable qu'en cette occasion, les Flamands
fassent prem e de tolérance et d'abnégation, dans l'intérêt de la Belgigue entiére. Si légitime que soit leur attachement a leur langue mater

(I ) PRUDENS VAN DUYSE,

bekroond gedicht.
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helle, ijs comprendront que cet Latachemer t dolt céder Ic p-s devant
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E lamands Wallons,
Soot des préooms,
Beiges est notie nom de famille.
Wanneci de Vlamingen, in de Belgische familie, ofechoon meerderheid, achteiuitgedrongen en verdi olit moeten blijven door de minderheid -- deigelijke familie, zondei band van wedeizijdsche liefde, zonder
volkomene gelijkheid, maai een echt monsterverbond, verstooten zij.
Dergelijke toestand moet een einde nemen
De Leden van hei Gouvernement provisozre, in 1830, en de wetgevers van 1831, hebben slecht werk v erricht; de Vlamingen willen
niet veroordeeld zij n om hunne misgeboorte te kweeken.
Of moet de read van den Bien publzc gevolgd worden, dan mogen
geene Vlaamsche jongens, het Fransch onkundig, nog naar Brussel
worden gezonden. Alleen een kiankzinnige of idioot zou van dezen
eis chen, dat zij een wetsvoorstel neeileggen in eene taal, welke zij niet
verstaan l ..
Of wil men, voor kiesparade met het volk, enkel Vlaamschsprekenden in de wetgevende vergaderingen dulden, men moet dan
logrek zijn en de Grondwet veranderen -- dans l'zntérêt de la
natzonalzté beige/ — Men schrijve er in . « Geen Vlaamsche wecklieden of boeren mogen in de Kamer zetelen, tenzij met een slot
aan den mond. »
Fransch-Belgische gazetten, is dat uw ideaal? Laat het ons weten,
maar, in 's Heeren name schrijft niet meer, met de linker hand,
dat gij ons recht erkent, en met de rechter hand : dat wij van ons
recht geen gebruik mogen maken.
Gelooft mij, men zou u in Vlaanderen vetdenken van huichelarij
,-- en dat ware immers onrechtvaardig?
P. Ti EDEN.
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Postscriptum — Wij zijn nog eens geleverd
In zitting van 19 Februari heeft de heer Minister Begerem, in
antwoord aan den heer Lammens, die het stelsel van den Bien public
in den Senaat verdedigd had, dezen gelijk gegeven.
Het besluit van den heer Begerem, die ons aan beter handelingen
had gewoon gemaakt, is in geheel het Vlaamsche land met de diepste
verslagenheid onthaald en blijft er den pijnlijksten indruk maken.
Waarop steunt zich de heer Minister van Justitie?
Op den onzin des besluits van 16 November 1830 — 't jaar van
Vlaanderens eeuwenheugend geluk' -- waarin, tot staving van de «noodzakelijkheid » om het officieel Bulletin der Wetten alléén in het Fransch
op te stellen, wordt aangehaald « que les langues flamande et allemande,
en usage parmi les habitants de certaines localités varient de province á province et quelquefois de distr ct à district, de sorte qu'zl serail
impossible de publzer un texte officzel des lois et arrê/es en langue
flamande et allemande. »
Het is overigens onbegrijpelijk hoe de Minister dat besluit heeft
durven inroepen, want het is volstrekt ongeldig. Het Nationaal Congres
was den Ii November bijeengekomen en van dien dag af bezat het
Voorloopig bewind de wetgeN ende macht niet meer.
Men verstaat eenigerwijze, dat in 1830, als de man van St.-Quentin,
de Luikerwalen en andere Fiansquillons het gezag in handen had.
den, zulke gedrochtelijkheid gezegd, getemd en gedeukt kon worden
— maar in 1894 ! .. .
Van 1815 tot 1830 werden Nederlandsche wetten uitgevaardigd;
wij vragen aan den heer Minister vau Justitie, of hij er ééne, ééne
enkele kent, welke door het geheele Nederlandschsprekende volk niet
werd verstaan ? welker bewoordingen tot de allerminste moeilijkheid
aanleiding hebben gegeven ? En als de heer Minister het antwoord op
deze vraag moet schuldig blijven -- wij vragen hem . is de taal der
Nederlandschsprekende Belgen, door het oproer van 183o zoo inééns,
totaal, van de eene provincie tot de andere, van het ééne dis 4 rict tot
het andere, gewijzigd, dat geen Nedeilandsche tekst van wet no g
mogelijk is?
De heer Minister van Justitie erkende, eilaas' geheel en al de « gegrondheid » van de opmerkingen des heeren Lammens, en hij voegde er
zelf, wat nieuws bij •
« 11 appartiendrait done à tout membre de l'une ou de l'aatre Chambre
d'amendei en flamand un texte de toi, que seiait présenté et luis en
discussion en fiancais. Et on arriverait ainsi a avoir des lois qu i
cohstitueraient dans leur texte de véritables mosaiques, une même phrase
pouvant être composée de mots francais et de mots fla,mands ! »
Hier loopt het over zijn hout
De heer Minister weet immers wèl, dat, in 't geval, welk hij
inroept, de gansche zaak te redden is door eene eenvoudige vertaling !
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De Bzen public heeft een gelukkig oogenblik beleefd toen hij vernam
wat in den Senaat door den heer Minister was gezegd, en hij drukte,
in groote letters, het volgende oordeel ;
n Aprés cet avis, on peut - dire que la question est épuzsée et
jugée. »
Zoo gauw niet, o neen ! Laat ons de kiezingen afwachten.
De Vlamingen verdagen, misschien, de quaestie tot den eerstvolgenden kiesstrijd, en dan zullen onze Franschgezinden, gelijk zoo menigwerf het geval 1F geweest, Vlaamsch water mengen in Franschen wijn;
,de quaestie zal wolden opgeworpen, in de drukpers, op meetlagen,
in al de Vlaamsche genootschappen des lands, en de tegenstrevers
zullen nergens, in Vlaanderen, één oogenblik durven staande houden,
P. T.
wat zij te Brussel hebben verklaard.
Tweede Post-scriptum. -- Wij hebben , goed voorzien, toen
we schreven dat de quaestie maar misschien zou uitgesteld zijn. De
wakkere beer J de Vriendt zal eerstdaags een Boorstel in de Kamer
neerleggen, strekkende tot wijziging der wet van 19 September 1831,
welke verklaart dat alléén de Fransche tekst dei wetten officidel is.
Verre dus, dat de quaestie zou zijn épuzsée en pigée, volgens
den wensch van den Bien public, begint zij eerst
In den strijd, die daarover gaat beginnen, zullen wij de tegenP. T.
strevers tellen.

t***-tUntAtt
BOËKENN1EUWS EN KRONIJk.

Bedevaart der Nederlandsche Tertiarissen naar Rome,
Assisie, Loreto en Padua, door J E. H. MEKTEN, Lid der Derde
Orde van den H Franciscus. Roermond, Henri van der \'larck. 1894.
Heeft er iemand lust den pelgrimstocht mede te maken, welken
ven 15 Mei tot 3 Juni 1893 een vij ftigtal leden der Derde Orde van
den H Franciscus naar Rome ondernam, ter gelegenheid van het gouden
jubelfeest des Pausen bisschoppelijke wijding ? Het is \olduende ook
maar een blik te slaan in het eiooi gedrukte boek, om de levendigste belangstelling te poelen opgewekt De schrij\er heeft irnmeis in
hooge mate het talent om te beschrijven Heeft hem iets getroffen,
dan weet hij het steeds zoo aan boord te leggen dat men den indruk
bekomt als gold het eene herinnering N, an iets dat men zelf gezien,
zelf bijgewoond had. Een oogenblik hebben wij het voornemen gehad
hier of daar wat aan te halen om eene proeve te geven \ an de kleur
en het relief welke deze knap geschetste tafereeltjes bezitten. Doch bij
het kiezen werd het ons te lastig. Ook schijnt het ons dat het ze
schenden ware, wanneer wij ze gingen rukketi uit de lust van historische en legendaiische herinneringen welke er op betrebking hebben,en waarvan het verhaal aan dit pelgrimsdagboek zoo\eel afwisseling
komt bijzetten. Een pelgrimsdagboek I Men late zich door dit woord
maar niet afschrikken. Indien de vroomste godsdienstzin niet schroomt
zich op elke bladzijde te uiten, indien het bezoek der kerken en
heilige plaatsen het hoofddoel was van de reis en dat bijgevolg de
herinneringen aan hun bezoek het grootste gedeelte van het werk uitmaken, indien ook de lezing an dit boek de christelijke gevoelens
moet opwekken en levendiger maken, men beelde zich toch niet in
dat het daarom ophoudt een verhaal te zijn van ee ri e reis, eene seis
van menschen die cogen hadden om te zien, ooien om te hooien
daarenboven uit wier aangenamen en opgewekten omgang ook veel te
keren valt. Om al die redenen drukken wij dan ook de hoop uit
dat dit mooie reisverhaal, waarvan de lezing zoo boeiend is, den
bijval moge hebben welken het zoozeer verdient. En aan den eerwaaiden schrijser bieden wij onze beste gelukwenschen aan, om de
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wijze waarop hij de talrijke eigenaardige moeilijkheden heeft weten te
boven te komen, waarmede hij bij het samenstellen van een werk als
dit te kampen had.
Dubbel is dit verdienstelijk en aantrekkelijk bcek nu aan te
bevelen, daar, ter gelegenheid van den zeshonderdsten ver j aaidag der
verplaatsing van de Santa Casa, den 23 A p ril uit Brussel eene groote
Belgische bedevaait zal veetrekken naar Padua, Loreto, Assisie en
Rome. Aangezien onze pelgrims nagenoeg denzelfden weg zullen af
te leggen hebben (uitgezonderd de terugkeel langs Duitschland) kunnen
zij bijna geen beter reisplan raadplegen dan dit in het ondeihavige werk
zoo meesterlijk beschreven.
Ryfka. Antwerpen in het midden der 18 e eeuw, door A. SNIEDERS.
Turnhout, J. Splrchal. Prijs fr. 2,00.
Dr. Aug. Smeders, de grootste en vruchtbaarste onzer romanschrijvers,
heeft het geluk gehad dezer dagen den vijftigsten verjaardag te mogen
vieren van zijn intreden in het letterkundig leven. De vrienden en zijne
collegas in de pers hebben hem met luister gevierd, hei Vlaamsche
land heeft zijne gelukwenschen gevoegd bij die der feestcomiteiten, en
de Regeerrag, niet ten achter willende blijven in de feestviering van
eenen man die het land vereert, heeft den jubilaris tot officier in de
Leopoldsorde bevorderd.
De heer Smeders, dankbaar voor die hulde hem van alle zijden
betoond, heeft het goed gedacht gehad ze te beantwoorden met het
Vlaamsche land niet een nieuw voortbrengsel zijner pen te begunstigen,
een nieuwen boerenden roman, getiteld Ryfka en die, zooals zijne andere
werken, het beste onthaal zal genieten en letterlijk door de lezers verslonden worden.
Ziehier hoe het Fondsenblad dat verdienstelijk week beoordeelt :
Het boekdeel, 181 bladzijden groot, is opgediagen aan de dochter
en den schoonzoon van den schriver. In die opdracht werpt Dr. Smeders
eenen, Wren zou zeggen weemoedigen, terugblik op zijne letterkundige
loopbaan.
Die weemoed -- zoo hij bestaat -- is echter niet toe te schrijven
aan naberouw, want de schrijver mag, met recht, van zijn eigen getuigen :
« Ik heb geen enkel beeld in de wereld gezonden, waarover ik te
blozen heb. »
Vijftig jaren ! eene halve eeuw, met vrucht en bijval, werkzaam
geweest op het Vlaamsche letterveld, dat is een genoeglijk en vettroostend aandenken. Maar, de schrijver vraagt zich af . Zal zij (Ryfka)
de laatste mijner beelden zijn ?
Wij hopen het niet. Integendeel, wij verwachten %an den Nestor
onzer Vlaamsche roman- en dagbladschrijvers nog menige keurige
bladzijde, nog menig roerend tooneel, nog menig aantrekkelijk beeld.
Nu : wat is Ryfka? Bij den schrijver heet het : << Antwerpen in
het midden der 18 e eeuw. »
Een historische roman dus? Neen. Eene novelle op historische
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gegevens gesteund? Ook niet, maar wel, onzes inziens, eene schets,
vervolg makende op de Fata 1florgana en de Snzderzen, een beeld
door Dr. Smeders in het Antwerpen der 18 e eeuw geplaatst en trouw
weêrgegeven volgens de geschiedenis van dat tijdvak.
Ryfka, het bevallig jodenkind, is eene frissche verschijning, in
tegenstelling met haren grootvader Jankiel, den strengen en tegen de
gopms hevig verbitterden talmud Jood.
De betrekkingen tusschen dit Joodsche gezin en de familie
Tronck komen ons niet nauw genoeg voor, er bestaat te weinig verband, zelfs met tusschenkomst van monszeur Ravelin, om de stof te
leveren tot een verhaal, dat bij den lezer eene klimmende belangstelling
verwekt.
Zelfs het begin van liefde dat de scliiijver aan den lezer laat
vermoeden bij Urban Tronck en Ryfka, is niet voldoende om die
khmmende belangstelling gaande te maken, welke dan ook, aan het
slot, zou teleurgesteld worden.
Ryfka is dus eerder eene aaneenschakeling van elkander opvolgende tafereelen, waarin de historische stiptheid eene groote rol speelt
en de personen slechts dienen om het Oudt Antwerpen van Dr. Smeders
te verlevendigen.
De beschrijvende poezie speelt in Ryfka ook eene groote rol.
Als voorbeeld daarvan wijzen wij op de legende der bloedkaros en
op de beschrijving van Ryfkas intrede in 0. L. Vrouwekerk. Deze
laatste vooral is tintelend van gevoel en maalt op meesterlijke wijze
de grootsi hheid van den katholieken temp€1 en van den katholieken
godsdienst.
Vijf Oude Cluyten versameld, vernieuwd en voor het Tooneel
bewerkt door G DE LATTIN. Die boekj es zijn gedrukt geweest tijdens de
tentoonstelling van Antwerpen, en om verscheidene redens nooit in den
handel geraakt. Nu is dat onmogelijk geworden, daar de brand, die het
noordelijke deel van het Oude Antwerpen vernielde, de schuld is geweest
dat die, « Oude Cluyten » ten grooten deele bedorven werden. Het is \vel
waar, de drukkeiij « De Druiventros » die ze in 't licht gaf, is door het vuur
gespaard geweest, maar alles is er zoo overhoop gesmeten geweest door
dezen die wilden papier, boekstaven en drukwerken aan den brand ontrukken, dat schier niets meer gebruikbaar overbleef.
Enkele afdruksels van de « Oude Cluyten » zijn terug gebonden; te
weinig in getal om ze in den handel te geven, maar die toch ter beschikking
der liefhebbers gesteld worden Zij dragen voor hoofding : I. Nu Noch.
—1.
De Kwade Schoormceder. -- l II. De Kwade Tong. -- IV. Hans, de
Ezel en de Kist. -- V. De bedrogene bedrieger. Die tooneelstukj es, waarvan
er eedige op de markt van Oud Antwerpen uitgevoerd zon geweest gedurende de Tentoonstelling, zijn afgeschreven van een oud handschrift der
XVIe eeuw , de schrijver er van is onbekend maar was lid van de gilde van
St Lucas. Zij zijn met eene oprechte Vlaamsche pen geschreven, die somwijlen de wat te ruwe hand laat gewaar worden, maar toch van het begin

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

221

tot het einde uit de gemakkelijke pen vroolijkheid en opgeruimdheid met
inkt te zamen laat vloeien.
Zij zullen wel gekomen zijn in onze werkmanskringen, die zoo dikwijlsklagen geen stukjes te vinden naar hunnen zin. Zijn er eenige vrouwerollen
in, die zullen gemakkelijk veranderd worden en de kleine moeite die mem
zich geeft, zal ruim worden betaald, door het goed dat men te wege brengt.
Eindelijk wij bevelen ze onze folkloristen aan, daar zij er in meer en
meer het volk zullen leeren kennen en hunne zeden doorgronden.
Het spijt ons lat de ramp van Oud Antwerpen zoo onzalig geweest is
aan die belangrijke stukjes, maar de zeldzaamheid er van, zal ze nog meer
doen waardeeren. Zij zijn te verkrijgen bij den heer A. Su ffer, uitgever teGent, ten prijze vau 50 centiemen het stuk.

Lourdes. — Het inrichtingscomiteit van de 1V, Belgische bedevaart der maand Mei naar 0. L. V. van Louides heeft de Vlaamsche,
uitgave van het verslag der bedevaart van 15 tot 23 Mei 1894 in
het licht gegeven.
Het beslaat een net boekje van 44 bladzijden druks. Men vindt
er eene zeer belangwekkende beschrijving in der laatste bedevaart,
alsook eenen brief van den E. P. Overste der Missionnarissen van
Lourdes, aan het Comiteit gericht, en eindelijk het verhaal der mirakuleuze genezing van Jan Debrouwer van Oudenaarde, welke den
i8 Mei 1894 plaats greep. Al de vrienden die 0. L. Vr. van Lourdes
genegen zijn, zullen dit stichtelijk boekje «allen lezen, dat verkrijgbaar is bij den heer Rosman, Fabriekstraat, 13, te Brussel, voor
fr. 0,30 (Vlaamsche of Fransche uitgave).
Het Comiteit bericht tevens, op het einde van dit verslag, dat
de bedevaart der maand Mei 1895 zal plaats hebben op 29 April tot
7 Mei. (Veetrek uit Namen en Brussel j Deze bedevaart zal, zooalsvroeger, eene bedevaart van gebeden zijn, met zieken.
Beknopte uitlegging der Staatswetten. — Grondwet, provincieen gemeentewet, door JULIUS VAN ZELE, advocaat, leeraar bij 's rijks
lagere en middelbare normaalscholen te Gent. — Gent, Ad. Hoste.
Prijs : fr. 1,50.
De heer Van Zele heeft zich, als advocaat, steeds onderscheiden
door zich, in zijne pleidooien, vrijwillig en bij voorkeur van de Vlaamsche taal te bedienen.
't Is zijne voorliefde voor de volkstaal, die hem, ongetwijfeld
heeft aangezet om zijne Beknopte Uzileggzng te schrijven, welke, men
mag het zeggen, aan eene wezenlijke behoefte beantwoordt.
De Grondwet in haien tekst gewijzigd zijnde, konden de bestaandeverklaringen van haien inhoud natuurlijk niet meer dienen. Ook over
de provincie- en gemeentewet bestaan ei wel Fransche, doch geene
Vlaamsche commentarien, die niet verouderd en versleten zijn.
Een klaar en duidelijk begrip van deze twee laatste wetten is
nochtans onmisbaar voor zoovelen die in het bestuur van provincie'
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-en gemeente gemengd zijn, zooals provincie- en gemeenteraadsleden,
pi ovinciale ambtenaars, burgemeesters, schepenen, gemeente-secietaiissen,
ontvangers, enz.
De uitbreiding van het stemrecht geeft meer en meer to'gang tat
de Kamers, de provincie- en gemeenteraden aan mannen ,-.; net volk,
die alleen bij middel hunner moedertaal de kennissen kunnen opdoen,
welke hun bij de uitoefening van hun mandaat onontbeerlijk zijn.
Aan die allen zal het boek van den heer Van Zelf tot een
onmisbaar handboek en Vade-Mecum, tot eenen zekeren leidsrnan verstrekken. Daarom heeten wij dat boek welkom, wenschen er den
schrijver geluk over en achten het ons ten plicht het bij den Vlaamschen lezer warm aan te bevelen.
L'origine des Contes populaires, par CHARLES MARTENS, docteur
en droit. (Extract de la Revue Néo-Scolastique). Louvain, A. UytpruystDieudonné, 1894
Eenigen tijd geleden verscheen een merkwaardig boek, eene Fransche
doctorsdisseitatie : Les Fabliaux, études de lzttérature jopulaz; e et
d'hzstozre litteraire du moyen-cïge, par JOSEPH BLDIER. -- Paris 1893.
Gesteund door eene `erbazende geleerdheid, tracht de schrijver -- op
aantrekkelijke en echt geestige wijze niettegenstaande de dorheid
van de stof zelve -- de stelling af te breken dat onze fabelen, onze
sprookjes, onze vertellingen voor het grootste gedeelte uit Indie afkomstig
zijn. « Dat zij uit Indie zouden komen — zoo zoude men nagenoeg
het gevoelen van den heer Bédier kunnen samenvatten — dat zij uit
Indie komen is i o onwaarschijnlijk, en 20 in elk geval-onbewijsbaar. »
Naar a, nleiding nu van deze verhandeling heeft de heer Ch. Martens
zijne studie over den Oorsprong van de Volksvertellingen geschreven.
Het boek van den heer Bédier wordt er natuurlijk uitvoerig en grondig
in besproken. Doch vele punten welke buiten het engere bestek van
den heer Bédier vielen, zooals voornamelijk de geschiedenis van de
arische en van de anthropolagische theorién door welke men gepoogd
heeft het ontstaan der mythen te verklaren, maken van deze uitvoeirige en belangrijke studie de keurigste inleiding welke enen wenschen
kon, vooraleer over te gaan tot de lezing van het boek van den heer
Bédier. Moge deze waime aanbeveling aan de verdienstelijke bijdrage
van den heer Martens vele lezers bezorgen.
Kramers. -- Het «prospectus van Kramers' Fransch-Nederlandsch
en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, herzien en vermeerderd naar
de nieuw verschenen woordenboeken van Littré en de Académie Francaise », is verschenen en aan liet Nederlandsch lezend publiek ter hand
gesteld.
Het werk zal herzien zijn en vermeerderd. — Luistert wat het prospectus zegt : « Immers terwijl het boek met eere alle kringen doorliep
« en %oor de lexicographie van den tweeden rang de hoofd-, ja de
A eenige bron bleef, breidde de taal zich uit. De wetenschap nam nieuwe
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« benamingen aan, de critiek wierp een helderder licht over de betee« kenis der woorden in het algemeen, terwijl in het gewone leven
« nieuwe woorden gevormd weiden of lang miskende het burgerrecht
« verkregen, enz. enz En zoo was thans ook het oogenblik genaderd
« om in Kramers' werk aan te vullen, wat men er allengs vergeefs in
« begon te zoeken. »
Het prospectus geeft eene proeve van bewerking, loopende over
een aantal woorden der letter S.
Sla dan de 2 » uitgave (1884) van Kramers' woordenboek open,
en, bladz. 1208, zult gij, letterlijk, zonder verandering of aanvulling van
tekst, te lezen krijgen wat het prospectus u als een specimen vermeerdel de uitgave in de handen steekt.
Als het werk van Kramers alleszins onveranderd is gebleven,
-waarom dan in zulke holklinkende bewoordingen een nieuwere editie
aan het publiek bekend gemaak t ?
En is het woordenboek inderdaad herzien en vermeerderd, dan
diende de proeve van bewerking ons een specimen 'e geven van dien
vermeerderden tekst. Denkt ge niet ?

Koninkl. VI. Academie. — Zitting van 20 Februari : Stemming van het budget en benoeming der keurraden voor de uitgesehreven
prijskampen. Vijf handschriften zijn binnengekomen. Het Gouvernement
heeft aan de Academie liet marmeren borstbeeld van Prudens Van Duyse
geschonken, vervaardigd door beeldhouwer A. De Beule.
Davidsfonds . — Verschenen : Het Jaarboek voor 1895 en
een lied . Myne ziel is vermoeid, woorden van Dr. Eugeen van
Oye, muziek van Oscar Van 1 )urme.
Op Zondag 10 Februari .af de afdeeling Vilvoorde een muzikaal
en tooneelkundig feest, en Aalschot een concert met voor.aacht door
den heer D'Hooghe-Bellemans.
Prijskamp van toonzetting. -- De minister van Binnenlandsche
Zaken brengt ter kennis der belanghebbenden dat een dubbele prijskamp wordt geopend voor een gedicht in Nederlandsche taal en een
gedicht in Fransche taal, om op muziek gebracht te worden voor den
prijs van toonzetting voor 1895 (prijskamp van Rome)
Een prijs van 300 frank, of eene gouden medalie van dezelfde
waarde, zal aan de schrijvers der bekroonde gedichten toegewezen
worden.
De gedichten zullen niet meer dan drie muziekstukken van 'jerschillend karakter, onderbroken door zangverhalen, behelzen, niet meer
dan twee honderd verzen bedragen, en behooren tot het lyrische of
tot het dramatische vak. Het is onnoodig dat zij geschikt wezen voor
de tooneelopvoering. De schrijvers mogen naar believen een alleenspraak
maken df verscheidene personnages doen optreden.
De Belgische schrijvers die aan den prijkamp willen deelnemen
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moeten, vóór I April 1895, hun werk zenden naar het sekretariaat
der Koninklijke Belgische Akademie van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten (Brussel) De handschriften mogen geene enkele aanduiding dragen, die den schrijver kan doen kennen. Ze zullen vergezeld
gaan van een gesloten briefje bevattende den naam en de woonplaats
van den schrijver. Het is verboden, op straf van verbeuring van den
prijs, een valschen naam te gebruiken.

Onderscheiding. -- In den tooneelprijskamp uitgeschreven doorhet Gemeentebestuur van Antwerpen, is de eerste prijs van het blijspel,
ex cequo toegekend aan onzen geachten medewerker D r Isidoor Baud
wens, te Aalst, voor zijn stuk Hertog Film. -- Eene eervolle melding
is behaald door onzen visend Richard Millecam, den schrijver van Reus
Finhard met zijn drama Verbroken geluk.
Onze beste gelukwenschen.
T James Darmesteter, een bekende Fransche orientalist : in
zijne bijzonderste werken behandelt hij de Perzische en Oostersche
godsdiensten ; zijn laatste werk was Les prophétes d'Israel. In Journal
des débats schreef hij zijne Leftres sur l'Inde.

Í Jan Portaals, bestuurder der koninklijke Academie van schoon er
kunsten te Brussel. Hij was te Vilvoorden geboren in 1818, behaalde
den prijs van Rome in 1842 en was gedurende vijf jaar bestuurder der
teeleen• en schilderschool te Gent.
t Reginand Stuart-Poole, beroemde Engelsche orientalist en'
Egyptologue
1- Mgr Carini, prefect van de Bibliotheek van het Vatikaan,
gekend om zijne geleerde werken over paleographie en geschiedenis.

t Moritz Carrière, leeraar in aesthetica te Munchen ; hij laat
een groot getal gewaardeerde werken achter.
t Karel-Engelbert Coremans, bouwmeester te Brussel, broeder
van den volksvertegenwoordiger Ed. Coremans en vader van den Vlaamschen kunstcriticus End. Coremans.
conservator der handschriften in het Britisch
T Jozef Stevenson,
Museum. Hij was de katholieke gescliiedschrijver van Maria Stuart,
aan wiens leven hij twee belangrijke boekwerken wijdde.
t Alfred Tilrrran, een onzer meest belovende toondichters en
zeer gunstig bekend om zijn Te Deurra, zijn Requiem en zijne cantaten,
ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van den koning en de koningin
in 1878, en bij de opening der Somzée-tentoonstelling in 1888 te Brussel
uitgevoerd

t Aug. Vacquerie, letterkundige en bestuurder van het godsdiensthatend Pariizisch blad « Le Rappel ». Groote bewonderaar van Victor
Hugo, volgde hij den meester in zijn ballingschap te Jersey. Hij,
was geboren in 1 Soc.

Achttiende Belgische Bedevaart der Meimaand
naar Lourdes.
onder de bescherming van Z. E. den Kardinaal van Mechelen en liet
zitterschap van Mgr Merrier, Hoogleeraar te Leuven.

eerevoor-

29 April — 7 Mei.

Brussel : l Sie klas 145 fr.. 2de klas 94 fr., Die klas (i:l fr
Na R April, 5 frank meer ten voordeele van le ar:ue zie_ •

Uit

zullen

11,> de be,lecaart

mededoen

Voor alle inlichtingen, prospeetussen. iuselirijvin; e
Voorzitter van het. Comiteit den hoer ROSM:\N, Iahriel.
voor Gent en omstreken tot den heer A. SIFTER, Uitgever,

lot den
sel, of
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BELGISCHE BEDEVAART NAAR 0. L. V. VAN LOURDES.
Vertrek nit Beryren. Woensdag 17 April, 11 uren voormiddag. -- \. ,nl.oinst
'9, 20,
te Lourdes, i i onderdacr 1R April. tegen den avond, — Verblijf to LouVertrek. den 22 namiddag.
21 en 22 April.
'Henen
Gelijk de verled ene , jaren, zalen de bedevaarders reishoe
^1gen. voor tafel en lo g ies. zoowel te Lourdes als op reis. r • ,r;iz ' n n,;rt
begrepen, van Bergen tot Lourdes. en terug. zijn vastgesteld : Eer te klas fr. 200.
— Tweede klas fr. 130. — Derde klas fr. 100.
I t ,Hen verste klas,
Voor de reiskaart alleen, zonder logies en voedsel,
leel,ts
frs. 140. — Tweede klas, frs. 90. — Derde klas, frs. 00 I..
voor de personen die hunne inschrijving voor den 25
cle der
ben; later zullen deze prijzen met 5 fr. vermeerderd wo
arme zieken die de bedevaart mededoen.
Alle andere inlíehtin g en, prospectussen, alsook inschrijvingen, hij den
Direktor, Heer ALFRED FRANCOIS, rue Verte, 100. Brussel. en voor Gent
en omstreken hij den Heer A. Suffer, uitgever. Sint-13;c,fsplaats.
TRYA'F.. .

2.1%T.91?", ,,V,

=.'mku

Ledeganck's-Standbeeld.
Het Middencomiteit der stad Eeklon heeft liesloten hel. Standbeeld
ter eere van den nrnoten dichter in te huldigen in ' t jaar I 897, zijnde
de vijftigste verjaring zijns overlijdens.
Vooraleer de plannen van liet standbeeld te laten ontwerpen, acht
het Comiteit het noodig een laatste beroep te doen op de milddadigheid
í"",
rfe lezz,
der vrienden en vereerders van den Schrijver der
zullen
want het gedenkteeken zal zijn wat de bijeengebra
g'
vermogen.
t de penningen
Tnt ziin grent leed moet het Comiteit vcrh1aren
zijn van den
door liet Vlaamsehe Vnik tot heden gestort ,!iet was
te vereeren (lichter noch van liet Vlaamsehe L.:e.
' l/erst I _Wei aan
Alle hijdranen kunnen gezonden worden
der stad Eckloo.
Mijnheer RENÉ VERMAST, kashouder en .
1V2LiVI . S.= 4M

r..._. , _

.

A. SIFFER, uitgever,

Gent.

Echte portretten der Bisschoppen van Gent.
Album van 24 portretten van 24 centim. op 3o centi.n. in
eene schoone cartonnage verzameld.
Prijs fr. 6,00.

Ter drukkerij van het A. H. JONGENS WEESHUIS te Tilburg (Holland) zijn verschenen, en ook verkrijgbaar bij alle soliede
kath. Boekhandelaars in België.
Oe kleine Taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere School. s e Stukje, 6° druk en
gulden o,15
Stukje, 5° druk
0,17 1/2
Dito, 3 ° Stukje, 3 ° druk
:
o,o
Otto, 4° Stukje
Bloemkrans. Lectuur voor Kath. jongelieden, tot bevordering van taalkennis, stijl en
letterkundige studie. Van den t°" — to B° jaargang zijn nog exemplaren verkrijgbaar k fl. 1,20
per jaarg, (Elke jaarg. vormt een geheel.) Goedgekeurd voor officieel Middelbaar Onderwijs
in België.
Mgr. ZWIJSEN • 1lleditati g n op het Leven en de Mysteriën van 0, H. Jesus Christus,
toegepast op het Religieuze leven. 4 Deelen, voor eiken dag van het jaar, 7° druk gulden 3,5o
Meditatiën voor de maandelijksche geestelijke afzonering, ten dienste van Religieuzen
gulden o,6o
Taal en Stijl. Eerste Cursus, ten dienste van de laagste klasse van R. K. Opvoegulden 0,30
dingsgestichten en voor de Lagere scholen. re° druk
12 0/2
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en Stijl, r° Cursus, {° druk
Taal en. Stijl. Tweede Cursus, ten dienste der middelste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten en der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs, 6° druk gulden 0,50
Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van het geleerde in Taal en Stijl. 2° Cursus, 3° druk
gulden 0,171/2
Taal en Stijl. (Spraakkunst en Stijlloer.) Theoretisch gedeelte . Derde Cursus, ten dienste der hoogste klasse van R. K. Opvoedingsgestichten, colleges > gymnasiums,
normaalscholen en voor andere inrichtingen van onderwijs. 4° vermeerderde druk gulden
Taal en Stijl. 3 Cursus oefeningen. Practisch gedeelte. Bevattende Taalgulden 0,50
en Stijloefeningen. Vervolg op spraakkunst en stijlleer 3° Cursus
Heeren Professoren en Onderwijzers worden opmerkzaam gestikt, dat deze Taalboeken
met het oog op België voor beide landen zijn vervaardigd, en reeds op vele colleges enz. in
Holland en België ingevoerd en met succes gebruikt worden.
2°

FABRI EK

PIAN OS.

HUIS B. VAN ITYFTE
32, Nederkouter, Gent.

bijzonder geschikt voor scholen en kostscholen, zeer solied,
m et ijzeren raam le beginnen van Fr. 480.
BUUR-PIANOS te beginnen van 5 fr. per maand. — Pianos van Occasie.
Herstellen en stemmen van pianos•
Ruiling. — Verkoop hij milde van huur 4, 2, 3 jaren.
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DE CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO V_ >, [NUS
en POURBUS,
31 Staal laten, met Monografieën, door P. GÉNARD, Prof.
W. TTOLL, AD. SIRET, Si.í;:L'LKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Joacl ALBERDIN(R T IIJM. - - Tweede vermeerderde druk.
t 4 ° formaat.
gingen, elke van 16 bladz. tekst, in
Lier. afi
kolommen erg
met
`_ Pi; p ri"z
gij:-....:, i'r`
f.. 7.c:o di. 3,25`'
2

`•

BR .7I7 KOPF & H. RTEL Bruxelles. Montagne de la

Cour,

9 5.

Abonnement a la lecture musicale.
I. Pou ru moil fr. 2,50. Pour trois muis fr. 5. Pour sis mole tr. 8. Pour un an fr. 12.
Les; bi nnés de Ia ville recoivent, d'après leur propre choir, 4 cahiers par semaine;
g eus de la p'ovince 8 cahiers k la Lois qu'ils peuvent changer sous les quinze jours.
II. Pour in mois fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six muis fr. 12. Pour un an Ir. 18.
Les a n nnés de la ville recoiveut, d'après leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
;eux de la 1 rovince 16 cahier, a la Lois qu'ils peuvent changer tons les quince jours.
III. Pou run mois fr. 7. Pour trots mois fr. 13. Pour six mois fr.20. Pour;un an fr. 35.
Les at, nnés ont droit k vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pou, un n•ois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an fr. 45.
Les ah noes ont droit à six cahiers qu'ils peuvent changer tons les jours.
1 . L'Abo ornement comprend tons les genres de musique, à l'exception : 1 0 des
partitia os d'orchesire, 2° des méthodes et etudes pour tons les instruments, 3° des
editions populaires de Breitkopf & Hartel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardes plus d'un mois. – § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen a instruments (Trios, Quatuors, etc.), comptent comme 2 cahiers ordinairen; (ais it ne pourra être renris a Inbound que deur partitions à la foil. —
§ 4. L is nouveautés ne peuvent être données en abonuement que trois mois
après le!.rpublication. — § 5. Les abonnés ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, dolvent s'engager k nous en rembourser intégralement
la valeu r s'ils nous les rendent maculés ou déchirés, plies ou routes. Pour
leur en f; ciliter le transport, nous leur offrons d'élégants purte-musique ate prix
de 1 fr : 0 k 5 fr. —. — § 6. L'abonnement eat considéré comme continue
taut qu3 des cahiers se trouveut entre les mains de l'abonné. Catalogue
■Sial!WaSi.

De aa,.kondigin en in het ADVERTENTIEBLAD
opgedolnt n loopeis het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groome tijdschriften, nanlehjk in de Dietsche Warande, Het
Belfort en Le .'lagasin littéraire.
Van leve tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
het licht kegeven.

De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.
De prijs is fr. 92,50 of fl, 6—.

lieerin boekhandelarelt genieten buitengewoon rabat.

Eau cie Uologrle.
Seule médaiite d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1889.
J. C. BOLDOOT
Fournisseur breveté des cours de LL. PMS_ la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'Italie, de Portugal ei d'Espagne. A MSTERDAM.

1>ép6ts : Amsterdam, Singel, n o 92. — Rotterdam, Reguliersbre'estraat,
n o 42. — Rotterdam, Passage, n e 6. — Anvers et Brul elles.
Eau de Cologne, Savon h l' eau de Cologne, Seddp Malem, Duizend-bloemen - geur, Eau de Hollande, etc., etc. Exti ails concentrés. — Boldoots Eau de Cologne is de meest geztchte, om
haar zacht en verjrisschend aroma, zij is bekroond met de
goude,. melalje te Parijs in 4879, te Melbourne in 1880, te
Am.t: yrrt
í.ás r83, te Antaverpe.> in 1 9 85. te F:rry.ss.^' ^a 18RR.
4dRyszarmarr-,..armal.-axmoz m

.

^

Uitgave l rhr. BELINF:NTE, Den Haag. —Mevrouw ESTELLA HUMANS-

HERTZV_ELU, zeedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
met stempel, naar eerre teekening van Jos. Israëls, en wet portret
door Sluyter. - Prijs 11. 7,50; fr. 15,75.
Vereerigde Pich c.riken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb
000LAEGHE, eren te Diksmuiden, Westvlaandereu, België
(1826-1876). --- . deelen, il. 5. Jr. 10,50.
Ma1beven en avondl rop . . . . . ing. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,Afro'derlijk Najaarsvruchten en. Winterbloemen .
n f. 2,10 geb. 2 , 50 fr. 5,25
Nieuwste gedtcuten . . . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— fr. 4,20
•rec,netwz>awswe,s-g--se— scso--_.....E.

—

F:

Het huis Cuperun c.n Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór den
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.

r`s,l

il1Ni;EL
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Abcr.rerrents-Einladung auf die KNEIPP-BLATTER.
á1r rrzr;cz,'n.+'c

Hezlmethodc um/ traturge m'/ se Lelcn.wease.

Officielies Organ des Central-Kneipp-Vereines in W6rishofen.
T<ihrlich erscheinen 26 Nummern — wovon jede 24 Seiten stark
4. Jahrg
'1,50; Lci direkter Zusendung im Auslanrl M 3,80.
- zum P:
• r' ,• das vornehmste und verbreiteiste Organ der Kneipp-BeweI)ie
Origivalbeitr5,gen vom Hochw. Herrn Prtilat Kr,eipp, zahlgung,
•ipp-Aerzten u. Kneipp-Freuniieu` terser Kranken-Geschicbten
reiche
, , _^,^i^,s- und W8rishofeuer Nachricbten, Aerztlicheu Ratgeher etc.
und Ileilm
Anerícanntvorziiglichstes Insertionsorgan.
Zu bezieheu durch alle Buchhar.dlungen und Postanstalten. Probenummern kos
ten frei durch die
Verlagshandlung L. Auer in Aonauw6rth.
ei

A ^

oe andel J.-W. VAN L EUWE , Leiden.
De katholieke Organist. Onderricht in de U tgeieiding van den GregoriaanschenZang en in hetkerkelijkorgetapei, meteen aantal speeloefeningen. 40
Handboekje ten gebruike hij het onders ijs i:, der Greguriaansehen Zang,
.
vierde vermeerderde druk
Leesboek voor het Contrapun t, gr. 4"
van de uit.uiiitMg en de opheffing (ier
Jozef Maria Pignatelli.
Ntvcwv:NaorF; 8. J. Tweede vermeerSociëteit van Jezus, do,.
•
derde druk. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .
In linnen prachthand
^ts urvan de vertierWat is toch de Talmud,' eu °__ r is eet
r Or. A. Ro gfelijke geloofspunten e_ -_. wiL
: _M:,e 4u et. I
uruk met een
LING, herzien en verbeter' gloor
nieuw voorbericht van dea vet.alr:r. 12`' I:I?.
- l,ao
Men deel gr. 8
De geheimen der Vr,Jenetselaràí, or: •
,
.
van 105h bladzijden met he goh.. . . . . .
,
In linnen prachtband . .

f 4,25
fl 1,75
it 7,.)r

Et '• scui+te

.i, . VAC

_

.

•

,

.

.

.

fl 1,50
fl 1,90

kti

-

,eru-.

fl

0,70

TAazL.

In halfchagrijn-lederen pracht:u,a1:'1

•^-01161#1.4.2,4._ AVsa •-•-•

ft 7,90
fl 9,70
10,20
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B. HERDER, librair : editeur Pontifical
a Fribourg en Brisgau (Alle;na.ane)

En voile chez tons les liirraires

VINIA TURES CHOISIES
DE-LA Bibi.,',,"i'AUL
par r]TTE :-

ViliCAk

13ï:;1tSS"L, S. J.

1011il? 1)1: 1,-A MINIATURE

DOCUMENTS POL, ^; ! _ ^i'

SC %.r ul. i;a i'ÏnTU111PIE.

Ln -folio (VIII

et

tc-xte) fr.
tranche ronve fr. 30.

69 pag,'ti

26; relié

en toile,

: kUsllc'hei° Rat:;ebe s•

Praktisches Wocl;e
Erscheint je.tie
Zu beziehen d<<,
Der w 73k csl%eb- F- *
jeder hur.emr:•
dem Geniete der
undheitspflege uuii i
em wird in den Ru:

fur alle drutschen Hausfrauen.
W

tl_ I. —

f'<<'ilhaitr;-

n

iitziges• , Hdusliche Kunst,

Quartal nor 1 Mk.

itnti POStanstalte,r.

,.. ',,stuhe « wer„ , - • Stick,
- !did [iiietar; .ver. 6L,0 dureh reize, - Abhilurrc werden, — Irn w Echo
nAntin kostenlos Fragen
w iche heantwortct wer,.
«1?. :iret:n« iet sehr reicAhaltig
n. ii spannend. Misser ernem grossere ],
sehr interessanten 1Comane, werdeu noch
In jade '. Nummer Reiseheschreihungerz,
Humoresken, Erzë,hlungen und Gedichte
++

't.t-1 ^ as,

4etrlinke, Backwerke, Far die Ki-.che

u. s. w. ems Fiille belehre.nden
voróffentlicht.

II`'G

offes

vnrri$e ntlicb.:.

KENNIS DER NATUUR
Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door El. REUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen fl. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde /l. 2,75. — Dierkunde en Plantkunde II. 2,75.

WYNAND FOCKINK, te

Amsterdam,

Fabriek van Likeuren.
OJgerzcht in 1679.
HOFLEVERANCIER van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van

Pruisen. — 7. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurteuberg. — Z. M. den Koning
van Saksen. —Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Pries Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.
IIMOSISSIMmietEM21111.

ENCRES ET VERNIS D'11IPRIn1ERIE

HhLiOGti,\VI1RE
M AL YATJX, brev eté

PHOTOGRAVURE, PHOTOLITHOGRAPHIh:,

J.
43,

rue de

Launoy, 43, Molenbeek-Bruxell>7s.

TPLPPIIONE

N°

923(1.

A DO LF W E I GEL
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie ancienne et moderne l New and secund-handbookseller

4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergartenstr. 4.
Grosses Lager antiquarischer and Heuer Bucher
aus allen Wisscherschaften

Lieferant and Correspondent
nainhafler Bibliotheken and Institute
des In• and Auslandes

Oebernahme und Vertrieb
von Publicatiunenausliind.Universitiiten
laud gelehrter Gesellschahcn.

Vortheilhafteste nezngsquelle
far bffentlicheAnstalteu and Privarpersonen

Prompte Ansfuhrung
von Auctions- rind soustigen Auftri ger

Ankauf ganzer

Bibliotheken and vverthvoller Werk'
zu ltóchsten P.eisen.

Schnelle and Bute Verbindungen nach

allen Welttheilen.

af
gI_lerwege bekroond!

I

°
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ROTTERDAM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning
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een gezondheiakundig oogpunt
de voorkeur,
ZIE ATTESTEN.á „ ^
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Z E ER 00EDK.Ot)I'
Een autal

C1iIiè n a a r beroeiiide platen
e n schilderijen.

Te bevragen : L. ,vell, Huis Vlierbeek
^:^:^^^-;-:.tim.^^-ti^^ -_^-__^^.:^.::_,^.•_..^.__^:^^^;,^

FLIEGEN])E I L ATTER

Restellungc:i werden in allen Rr
ad Kuastihandlungen, sowi^
'-:xpeditionen angenommen.
von alien Postlimtern und '.%eiti:
Sic crscheinen .vbchentlicii minma;.
eis p. Seinester, Mk. 7,5
(tr, , io) ; behalve de vracht.
Weinige hun-!.nt .stische tijd:;, kuileen gelijk dit, zonder
aanstoot gci_ezen worden. Zelden vindt men bier eenige ongepaste toespeling. De verlichting (illustratie) is in den re °.l uitmuntend.

F i r ma. A. A. VAN !AMEN Pz.
C^ uI)ENBUsCit (NEDt1 ELAND)
Rechtstreeksche asnsoer v an geimporteerde IIavana's, Manilla's en
P i ar.tArs van de eerst; huizen.
NI
v
beste tahaksooi ten 'ervaardigde sigaren van
Geuriv!
an
tr. 5 0 tot 500 fr. per duizend.

AANBEVOLEN MERKEN :
-de duizend
fr. :i;±
00
At ,r th?i:^:i: (tdein maar geurig)
TO
Roza
fi0
Perfecte
SO
1(e<eeliint
00
Souvenir il`Ainslordani
00
Bonita
Pl yeek

de duizend
i`. ?'pm!in
Cuba

fr. 440420

460
AInbansa
l,a
!fora (Havana)
Coi :,;
ld.
P,uina
Id.

400
300
400

500

Levering van Hallandsche sigaren vrij van alle rechten en
vraeh^ bi; minstens duizend stuks. Havana sigaren hij minstens
drie honderd stuks.
Volledige llollaadsche of Belgische prijs-eourants op aanvraag
verkrijgbaar.

/ \/V \ /\//

/\

/W\

L'Hydrothérapie pour Médecins
par le Doct. Med. Schilling,

Iraduit de l'allewand par le Ilocleeo . A L"Cr. RUYSSEN

Prix : fr. 1, 50.

Repertorium Latina' Poeseos
(CA'1'HOLIC; HYbIwOLOGIA EXCEPTA)
S I'1i CLIIEN

Prix : fr. 2, 50.

TABLE DE LA BIBLE
PARTAGÉE POUR ETRE LUE EN ENTIER CHAQUE ANNÉE
EN CONCORDANCE AVEC LES LEGONS DU BREVIAIRE
par un Père de la Compagnie de Jesus.

Prix : fr. 0, 20.

QUATRE ANS DEVOLUTION
relation des principaux rafts poli-iques et sociaux accomplis
en Belgique de 1890 a 1894
par I,ADISLAS VAN HOOREI3EKE
Avocat pres la Cour d'Appcl de Gand,

avec une Prrfacc par if G U/LJ 1 UME I'LR.SPEY'EN

Prix : fr. 6,00.

LES TRADE UNIONS
ET LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES EN BELGIQUE
par ERNEST DUBOIS

Chargé de Cours a 1'Université de Gand.

Prix : fr. 2,00.

DE
V.E7.12

S'1'POOIr'LECI-YTER

S

"TELEL :`à L'1'1' H1 1' {1.S1 NT 13
door

L. VAN RITCKELINGEN

Prijs : fr. 1,50.

S

A 1RDRIJK'SKUNUIGE BEGRIPPEN
door JAN BOLS, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Prijs : 30 centiemen.

VAK- EN KUNSTWOORDEN
DE STï:ENl3AhM:Il1J
Bezorgd dour TR. COOPMAN, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

iv\i\/^f

Prijs : fr. 1,25.

J \# \/\/' / ^

rr/v<

wi\ivvv\iv

wv\saloivvA /a

TER PERS
`1' LOY011 Yá11 Pater Yall d8 K6rCknOYe, S. J.
_APOSTEl. VAN VLAANDEEEN
door R. BUTAYE, S. J.
[.root boekdeel vans omtrent 3811 hladz. pr. in-80 , versierd met ii platen.

Prijs : fr. 2,50.

Gs1i iiItiiii I-at1 (In

A

üïSiii Va11 G iiga

door Pater PH. VAN DURME, S. J.
3"

uit rte e, groot in-k" 35(1 hladz.
Prijs : fr. 2,00.

ANTWERPEN IN DE XVIII''" EEUW

voor

c1c-

inva,1 cicit- F

r:iaz sic1-1c-n

door I:D«'.aRD POFF$
SOUS PRESSE :

ELE M ENTS DE .LA PSYCHOLOGIE HUMAINE
par le Prof VAN BIERVLIET
Prix : fr. 8.00.

VIE DE

M gr

SEGHERS

_1RC1IEAQITE DE VANCOUVEII
par I'Abbe MAURICE DE BAETS

Seeretaire de Su

(;randeer

Monseigneur l'Evdyue de Gand.

(1) Per getallen, grooto korting voor pri,jsdeeliugen.

De inzender der novelle Op den lotdag- » wordt verzocht zich te doen kennen, opdat de proeven hem kunnen
gezonden worden.

INHOUD.
Hilda Ram
De Wandelende Jood
Het Romantisme — Het Naturalisme
De gordijnen voor de schilderijen in de kerken ....
Een man, één woord (Kerstvertelling) (shot) . . . . .
Taalpolitie
Twee son nellen
Vlaamsche belangen
Boekennieuws en Krnniik.

L ScIIARei":.
Eun. DE LEPELEER.
E PAUWETS, pbr.
. AVANT!.
ALOYS WAL.GRAVE.

WILLEM DE VREESE.
Ist D OOR ALBERT.
P TIN DEN

^

11110,.

•

liii

*0*Eir_
,_
1171
_ v?.

WetrnorQap
(6 franfi 's jam).

Ottlf
Drufifierii

Tiende jaargang, 1895.

April, N r 4.

HULDEBETOON AAN DEN HEER P. ALBERDINOK THIUM
Iloogleeraar van Nederlandsche Letterkunde te Leuven, Ridder der
Leopolelsurde en der orde van St. Gregorius den Groole, werkend
lid der Koninklijke Vlaamsche A cademie.
Een comiteit onder wiens eereleden zetelen de hoogleeraars P. Willems,
Dupont, Helleputte, De Ceuleneer, Hemeryck, Mgr Jacops, Sencie, Van
Biervliet, Verriest en de heeren Tinel, D' H. Claeys, P. J. H. Cuypers, I. De
Beucker, Juliaar De Vriendt en Mgr Everts, en onder wiens werkdadige leden
de heeren studenten Vliebergh, Van den Bossche, Habets, Viaene, Asselborgs,
Caeymaex, Dobbelaere, iieyvaert, Meeras, l'oels, Schiiller, Van Stappen en
\Wildiers — heeft den volgenden omzendbrief rondgestuurd :
tt Wij hebben de eer U bekend te maken dat de Vlaamsche Studenten
der Katholieke Hoogeschool te Leuven en de leden van het Genootschap rt Met
T,jd e,e Vlijt besloten hebben aan Hoogleera;u • 1'. ALtimumxIiK T' nUUM, in den
loop van dit jaar, zijn portret aan te bieden.
Sedert vijf-en-twintig ,jaren immers bekleedt onze geachte hoogleeraar,
op eene eervolle wijze, zijn ambt aan de Hoogeschool; sedert vijf-en-twintig
jaren is hij steeds een ijverig lid van het. Taal- en Letterkundig Genootschap
Met Tijd en Vlajf r, waarvan hij gedurende bijna even zooveel tijd liet
onderveorzittersehap bekleedt. Men weet welken naam hij door zijne talrijke
geschied- en letterkundige werken en opstellen van allerlei aard verworven
hoeft.
Wij roepen derhalve de medewerking in van al zijne oud-leerlingen, die
den heer P. ALuEnl ailK 'I'uuai niet alleen als hoogleeraar, maar ook 'als
hulpvaardigen raadgever en overtuigden voorstander der Vlaauasche beweging
hebben leeren kennen. Verder rekenen wij op den sten' zijner vrienden en
der taalminnaars. die in de gelegenheid zijn geweest zijne uitstekende eigenschappen te kunnen waardeeren.
De inschrijving voor bet portret bedraagt 5 fr. en wordt gestuurd aan
den hoer Alfred Habets. student, Thiensehe stra'tt. •IR, Leuven.
•gran a

Het Verbond der Matigheids;enootschappen gesticht op 10 Meert 1. 1.,
looft eeuw prij,kamp uit van 10e1 fr. voor het nulleen van een oorspronkeii,jk
tooneelstuk, vintntsch ol' fran.;cla, zonder vronwenrollrn en met sterk uitkomende
zdeles tenen het drankmisbruik.
Het verbond behoudt 2 jaren lang het voorrecht de ingezonden stukken in
druk te geven. daarna worden de onniigegeven haudscbriften terug gezonden
aan de schrijvers die (lit verlangen, binnen de 3 maanden na de uitspraak, te
kennen geven.
De ingezonden stukken zullen enkel eend kenspreuk dragon; en een verzegelde omsing daaraan vastgehecht zal van buiten lie keusprenk herbalen en van
binnen den menu en het adres vi ta den schrijver opgeven.
De inzending moet vuur 1 J aanstaande gedaan zijn bij den schrijver van
liet verhoud NI. JUL. BUSE, Advonn t'. I' waalfkauaerstraat. Gent. Den 1 October
verschijnt de uitslag in de zelfde lagbhuleu (lie den prijskamp hebben ;utngekon!figd.
Voor het Verbond der Matigheidsgenootschappen :
J. BI 'SE, Geheimschrijver.
CEPOr^^:Z3E47-•1141127ri.`

Vaderlandsch gedenkteeken op Grneninge, te Kortrijk. — Het
Comiteit. erkend door bet stadsbestuur van Kortrijk, vestigt de aandacht der
Vlamingen op de volgende uitgaven :
10 TTerlijloosleid en , n adere rediehten van Gr in() GEZELLE:
2' Kortrijk in -13112 en de .slay de) . Geelde,, Spaera, tweede nitg ave, door
TII. SEVENS.

(lansch de zuivere winst wordt gestort in de kits van liet Comiteit.

Vlaamselie en Franselie

Prijsboeken.

Men vrage de Catalogen.

TAALPOLITIE TOEGEPAST OP U. WATTEZ.
Qu2 s'y fYotte, 5'y l2que.

AAR aanleiding van het Nederlandsch Leesboek

van den Heer Burvenich, wil 0. Wattez eens
goed de les lezen aan de « wetenschappelijk
opgeleide jongelui ». 't Zal aan hem niet liggen
als deze overmoedigen nu niet tot inkeer komen.
Mijn vriend De Vreese heeft het met mij hard
te verantwoorden. Beiden hebben wij wel durven
verklaren, dat het met de taalkennis in ZuidNederland niet heelemaal in orde was en hebben,

zoo doende, naar 't blijkt, den Heer 0. Wattez diep
beleedigd. Nu worden we door hem aangemaand
ons driest beweren te staven, 'tgeen wij tot hiertoe,
volgens hem, niet deden. De Vreese liet het op dat
gebied bij zijn polemiek met den Heer Prayon van
Zuylen. Toch niet; de Heer Wattez vergeet zeker opstel
van mijn vriend over zeker boek van zekeren schrijver,
waarin hij o. a. de taalkundige wetenschap van dien
heer toetste alsmede zijn practische taalkennis. Het
stuk is zóó afdoende gebleken, dat bewuste schrijver
sedert dien tijd stom gebleven is als een visch. Mijne
werkzaamheid bepaalde zich, volgens den Heer Wattez,
tot het knippen, uit een Vlaamsch nieuwsblaadje, van
het woord warbol, waaromtrent ik « zeer geleerde aanmerkingen heb in 't midden gebracht ». Dat geeft
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0. W. gelegenheid om zeer snedig te zeggen, dat die
een echte warboel (i) worden zal.
De Heer W. is, bij 't schrijven van zijn opstel, met
een weinig overijling en onbezonnenheid te werk
gegaan. We hebben gezegd : in Zuid-Nederland wordt
onze taal slecht geschreven. Het kwam er op aan dat
te bewijzen. De Kon. VI. Ac , die waarschijnlijk ook
wel overtuigd was, dat de zuiverheid van de taal, bij
ons nogal te wenschen overliet, schreef een prijsvraag
uit; ze vroeg een studie over de meest gebruikelijke
gallicismen, die onze taal ontsieren. De prijsvraag werd
beantwoord door De Vreese en door mij. We wisten
beiden hoe sterk de invloed van het Fransch op onze
taal in Vlaanderen is. Daar deed de gelegenheid zich
voor om gedeeltelijk onze bewering te staven ; want
gallicismen zijn wel de meest voorkomende knoeierijen
in 't Zuidnederlandsch proza. Hebben we, met betrekking tot dat punt, onze bewering gcstaaf d 2 Misschien
kan het lezen van 't verslag, over ons werk uitgebracht,
den Heer Wattez overtuigen.
Ten andere meen ik, dat ik zoo stil aan voortga
met het bewijzen van mijn stelling; dat heeft de
afl. van dit tijdschrift, waarin zijn opstel voorkwam,
den Heer W. wel aangetoond ; en ik ben nog niet
vanzins het daarbij te laten. Lij 't oefenen van een
weinig geduld, zou de Heer Wattez geen schade
ondervonden hebben.
De opmerking van den Heer Wattez aangaande
mijn aanhalingen uit Vlaamsche « nieuwsblaadjes » heb
ik lang verwacht. Nu geeft ze mij de gelegenheid hieromtrent een woord te zeggen. Hoe leert de Vlaming
zijn taal? Uit zich zelf kent hij ze niet als iets, dat deel
uitmaakt van zijn eigen wezen. Uit zich zelf kent hij
niets anders dan zijn dialect, dát van de stad of het
warbol

(t) Treffend juist ! Warbol, waar ik het woord aanhaalde, duidde
een persoon aan; die persoon zal nu, door den Heer 0 W. tot een
walboel omgeschapen worden.
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dorp, waar hij geboren werd en opgroeide. Een
beschaafde, vaste, algemeene taal voor het dagelijksch
verkeer is hem volstrekt onbekend. Bij een beschaafd,
normaal ontwikkeld volk is de toestand anders ; daar
is wel een vaste, algemeene taal voor het dagelijksch
verkeer; deze taal heeft haar vasten woordenschat, haar
vaste spreuken, zegswijzen, zin oi'v,;ndingen, haar vaste
verschijnselen van de spraakkunst; het is, wat men
een taal kan noemen. Alhoewel bij een dergelijk volk
de dialecten nog niet dood zijn, kennen de beschaafde
lieden allen de beschaafde taal en bedienen er zich
uitsluitend van in 't maatschappelijk verkeer; die taal
staat niet buiten hen; ze voelen ze leven in zich; ze
hebben ze niet uit de boeken te leeren. De Vlaming,
die, zooals ik zei, niets kent dan zijn eigen dialect,
leert zijn taal wel uit de boeken, als hij een weinig
taal kennen wil. Maar ons volk kan er nog niet van
beschuldigd worden, dat het zich aan overmatig lezen
— althans van boeken — te buiten gaat. Wat men
meest leest zijn dan nog nieuwsbladen. Waren de
omstandigheden gunstig, dan zou de Vlaming, door
dagelijks een nieuwsblad te lezen, toch een zekere
dosis taal leeren. Mijn bedoeling is het juist aan te
toonen, dat hetgeen hij daar kan uit leeren een misselijk iets is, zeer dikwijls « een gedrochtelijk uitspruitsel
des onverstands ». Sommige taalphantasmen, gekipt
uit de taal van die bladen, komen me uitstekend te
pas om er op te wijzen, hoezeer het taalgevoel van
den Vlaming over 't algemeen verstompt is. Het
belang van deze aanhalingen mag ten andere niet te
gering geschat worden. Men weet immers, wie, in
provinciesteden, die bladen opstellen : advocaten,
geneesheeren, afgevaardigden, provinciale raadsleden,
leeraars, onderwijzers, zeker lieden, bij welke men een
draaglijke kennis van onze taal zou mogen verwachten.
Elders zijn de schrijvers de knapste leiders van de
Vlaamsche Beweging. Waar de bladen op zich zelf
bestaan met een eigen redactie, zou men toch mogen
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eischen, dat deze schrijvers behoorlijk hun taal zouden
kennen; want wie moet zijn taal ordentelijk weten te
schrijven, zooniet hij, die zich 't schrijven tot vak
gekozen heeft?
Evenwel, zooals de Heer Wattez het heeft kunnen
zien, bepaal ik me geenszins tot dergelijke aanhalingen. Hij haakt er naar te vernemen aan welke
taalfouten zich onze letterkundigen bezondigen. In dit
opzicht ook zal zijn verlangen bevredigd worden.
Hij kan den hoon niet verkroppen, die hem, in
zijn hoedanigheid van « letterkundige (I) » aangedaan
wordt, wanneer iemand durft verklaren, dat men in
Vlaanderen slecht Nederlandsch schrijft. Hij treedt
in 't krijt met schild en zwaard en wil manmoedig de
eer van de Zuidnederlandsche « letterkundigen » ophouden. Welnu, daar hij ons voor den degen eischt,
zullen we wel den toegeworpen handschoen moeten
oprapen. Welke « letterkundigen » dienen hun taal te
leeren ? vraagt hij. 'k Wil den strijd met open vizier
aanvaarden en antwoord : M. Wattez zelf, om te
beginnen. Ik zal daarom zoo vrij zijn eenige flaters
onder zijn oog te brengen, die hij wel mocht vermijden
Ik bepaal mij voor 't oogenblik tot zijn stuk << Een
Nederlandsch Leesboek ».

I.
Titel. -- «Vlaamsche nieuwsblaadjes, die misschien
geene de minste aanspraak op taalkundige titels... »

De titels van die blaadjes, 'tzij ze Denderbode, Volksbelang
of Flamingant heeten, hebben niets met taalkunde te maken.
Maar de bedoeling van den schrijver is hier niet opschrift; hij
wil het woord gebruiken, zooals het in Zuid-Nederland werkelijk gebezigd wordt, in den zin van het F r titre, in dit verband :
avoir des titres á telle ou telle chose. In deze opvatting bezigt
het Nederlandsch het w. aanspraak Vgl. Wdb. i. v. 3) b). « Het

(I) Letterkunstenaar als hij wil. Die geestigheid is zoo goedkoop.

TAALPOLITIE TOEGEPAST OP 0. WATTEZ 229
recht om het bezit of genot van iets te eischen... : Hij heeft
hoegenaamd geen aanspraak op deze eer ® il n'a aucun titre
A, cet honneur. --- Zult gij uwe aanspraken doen gelden 2.
— ferez-vous valoir vos tatres? -- Voorb. : « Gelijkheid van
rang, van bezigheden, van uitzichten, van aanspraken op eer
en belooning, V. D. PALM, Red. i, 113. Daar zij... ten minste
dezelfde aanspraken meende te hebben als de Meccanen, »
I, 103.
Hetgeen de schrijver zegt komt dus neer op : aanspraak
maken op aanspraken en heeft, uit den aard der zaak, geen
beteekenis.
2.
Houden aan. — « hij houdt sterk, zoo 't schijnt,
de uitdrukking taalpolitie (1). »

aan

Aan zeis houdcn is het Fr. tenir a fiche; die uitdrukking is
in 't Nederl onbekend. De Heer Wattez kan ze als Zuidnederlandsch gallicisme opgegeven vinden door Jan Te
Winkel in Hermann Paul's Grundrisz der Ge7manischen
Philologie, I Band, 4 Lieferung, S. 646. David wist er in zijn
tijd ook al zooveel over, daar hij, bij Van Kerckhoven de
uitdrukking houde ik er aan aanwijzende, er bij aanmerkt :
« Deze spreekwijze is nog eens eerder fransch dan nederduitsch, » Tael- en letterkundige Aenmerkingen, 59.
Het Nederlandsch houdt niet aan maar van iets : « Ja,
kindlief, je weet, ik houd er van mijn beloften na te komen. »
VAN NOUHUYS, liet Goudvischje, Gids, '92, 5, 320. -- « Men
begon om acht uur « precies », maar Van Bergen hield er van
bij tijds te zijn. » L. W. STOFFELS. Elsev. Geill. Maandschr.
'92, 4, 373.
Niet alleen in deze opvatting, maar vooral in die van
liefhebben, ook die van gaarne doen is houden van in 't Nederl.
gebruikelijk, en dit vanouds : « want hi houtei soe vele van
hem selven, dat hi qualiken ghelaten can, ende dat comet
van hoverdicheden. » RUUSBROEC, Werken, 3, 43, 2. I. -« ende si (die gave der starcheit Goods) leert ons oec dat wi
van ons selven niet en houden, noch van onsen vermogene,
(I) Of ik aan deze uitdrukking hecht? De Heer Wattez weet waarschijnlijk niet, dat ik ze niet uitgevonden heb. Mr. C. BAKE schreef onder
dezen titel in Noord en Zuid een reeks zee]. gewaardeerde aanmerkingen
omtrent taalflaters. Nu is de uitdr. vast in gebruik.
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inaer dat wi ons vri willens geven in die mogentheit Goods. »
id. I, 17o, 6.
De gewone uitdr , die past in de opvatting, waarin
U. W. houden aan bezigt is hechten aan : « (von Egidy),
hecht zeer aan beleefdheidsvormen. » GEERTRUIDA CARELSEN.
Gids, '93, 5, 296. -- « Reeds van toen af merkt men de neiging
om mindei te hechten aan de waarheid dan aan den indruk. »
MAX RoosES, Gids, '92, 7, 78. -- « Het pleit toch niet voor
Nederland, wanneer het don Quichotisme moest worden
genoemd, dat Vreede nog hechtte aan eene Nedeilandsche
buitenlandsche politiek. » QUACK, Studien en Schetsen, 208.
In den zin van : bij lets blijven, waarvoor in ZuidNederland ook houden aan gebezigd wordt, bijv. ik houd aan
mine meening, ook in dien van zich naar iets gedragen, iets
opvolgen, gebruikt het Nederl. vasthouden aan, zich aan iets
houden : « Von Roon hield aan zijn denkbeeld vast. » BIJVANCK,
Gids, '93, r, 180. — « Maar dit belet niet, dat ik vast houd aan
mijn verzoek. MARCELLUS EMANTS, Els. ' 92, I I. 140 —°
« (de Joden) hielden trouw vast aan allerlei Mozaische voorschriften en gebruiken. » QUACK, i. 1. c. 179. -- « De Ameriklan
is godsdienstig van aard en houdt vast aan de kerkelijke
gebruiken. » DOMELA NIEUWENHUYS, T/dspiegel, '93, 6, 177. —
« Dat Hooft zich houdt aan de « Toskaansche tale » is den
vreemdeling, die in verrukking is over het schoone Firenze..
niet euvel te duiden. » A. S. KOK, Els, ' 93, 7, 83.
Deze laatste zegswijze is mede zeer oud :
« Een ghebeelde, als men ons telt,
Van enen Got, daer hy hem aen helt,
-- Hiet Jupiter —, dat deed maken
Priamus van duere saken. »
MAERLANT, Tr. 2987.
« Ik zegge doorgaens : omdat ik niet ontkennen wil, dat
ook geleerde mannen, en die omtrent andere saken door
velerhande ondervindingen geoefend zijn, zich mede daaraan
houden, ja hun werk nog maken, om 't gemeen gevoelen te
bevestigen. » BALTHASAR BEKKER, De betoverde Wereld (1690,
3
Zou dat bedrijf in Nederland en
elders niet gekend zijn? »
Gekend= connu. De Heer Wattez leze, wat Jan Ten
Gekend. — «
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Winkel daaromtrent i I. c. zegt • « Merkwurdig Vorzuglich
sind in der Sudnl. Schriftsprache die Gallicismen : wortliche
Uberzetsungen aus dem Franzosischen, z B. gekend (fr, connu,
nl,. bekend) . » Hil vindt het woord in de lust van belgicismen
van achteren in VERCOULLIE'S Spraakkunst, die hij den
Heer B. aanprijst, maar die hij zelf z66 wel zou kunnen
gebruiken. Hij sla VAN DALE, KRAMERS open, raadplege
het Woordenboek der A ederlandsche taal, hij zal gekend niet
als gebruikelijk bijv. nw. vinden , wel bekend , hij is bekend
als de bonte hond; naar den bekenden weg vragen.
4.
De aandacht roepen. — .< Toen ik de tweede
editie onder (in) handen kreeg dacht ik dat de eene of
andere kamper voor taalzuivering de aandacht van den
heer B. op zijn letterwerk (I) zou hebben geroepen. »
Het Fr. zegt appelen l'attention de qqn sur fiche; het
Nedl. roept niet iemands aandacht op iets. De Heer Wattez
kan hier ook VERCOULLIE 'S Spraakkunst openslaan, blz. 139.
Hij kan het art. aandacht in 't Wdb raadplegen en verder
KRAMERS, VAN DALE, DELINOTTE en NOLEN vergelijken.
Trouwens, gaarne wil ik hem leeren hoe het Nederlandsch
zich hier uitdrukt. Het kent noch de aandacht op iets roepen,
noch de aandacht op iets trekken, welke laatste uitdrukking in
Zuid-Nederland ook zeer gebruikelijk is als vertaling van
attirer l'attention sur quelque chose.
Iets, op zich zelf, trekt de aandacht : « Alles is hier bont,
alles schreeuwt hier om de aandacht te trekken. » FR. LAPIDOTH,
Els, '92, 6, 587. -- « Op deze wandeling werd op eenmaal
door zekere levendigheid links van den weg onze aandacht
getrokken. » Prof. HUBRECHT, Gids, '93, 3, 458. -- « Steeds

hebben de practische belangen, die op een gegeven tijdstip
het meest de aandacht trokken, de algemeene richting van het
economisch onderzoek bepaald. » A. PIERSON, Leeiboek der
Staathuishoudkunde, i, blz. 163 -- « Veeleer trekt de Kaapstad
onze aandacht »' De Zuzda{rikaan (Kaapstad), 5, 1, '93.
Wanneer er spiaak is van iemands aandacht op iets te
leiden, is de gewone Nederlandsche uitdrukking . iemands
aandacht op iets vestigen .

« Aan de Universiteit heeft men evenmin op Goethe onze
A. PIERSON, Gids, '92, 6, 421. - « Reeds

aandacht gevestigd.»
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Tuinman vestigde op (er om koud zijn) de aandacht.» M. DE
VRIES, Verspreide Taalkundige Opstellen, 143. -- « In de
eerste plaats wensch ik dan de aandacht te vestigen op het
woord karkol. » H. J. EYMAEL, Tydschrift v. Nedl. T. en L.,
' 92, 2, 89. -- « In de Nederlandsche Kunstbode van 1881
vestigde Dr A. Bredius voor 't eerst hier te lande de aandacht
op de in Mecklemburg aanwezige schatten van oud-hollandsche
schilderkunst. » CORNELIS HOFSTEDE DE GROOT, Nedl. Sped.,
'92, 8. 65. — « Ik vestig er de aandacht op... » J. VAN DER
GOES, Nieuwe Gids, i, 4, ' 92. -- « Wij vestigen de aandacht
onzer lezers op de in deze uitgave voorkomende Gouvernementsadvertentien. » Volksstem (Pretoria), 27, 7, '93. --- « Graaff
vestigde de aandacht der regeering in het Hooger Huis, op
de cholera. » De Express en Oranjevrr/'staatsch Advertentieblad
(Bloemfontein), 3o, 8,'92.
Minder gebruikelij k is : de aandacht van iemand by' (tot)
iets bepalen : « Ook ben ik mij bewust de schrijfster regt te
laten wedervaren, wanneer ik bij het doen eener keus uit
den overvloed van bescheiden de aandacht mijner lezers voor
eene wij l bepaal by de reeks, waaraan Leycester's komst in
Nederland het voorwendsel en Gideon Florensz de hoofdpersoon is. » C. BUSKEN HUET, L. r e. Cr., 2, 83. — « lk
wensch namelij k de aandacht te bepalen by de sociale gedachte,
die in de stichting der Nieuwenhuyzens ligt opgesloten. »
QUACK, St. e. Sch , 3o. -- « Er is echter iets van veel grooter
gewicht waarb/ wij de aandacht willen bepalen. » Express,
6, 9, '92. — « Alleen tot het laatstgenoemde deel... willen wij
de aandacht .. bepalen. » Prof. H. B. GREVEN, 'Gids, '92, 4, 68.
Nog minder gebruikelijk is de uitdrukking : iemands
aandacht voor iets znroepen . « Wij moeten de aandacht onzer
lezers daarvoor inroepen. » QUACK, i 1. c. 43. -- « Mocht al
de heer Robidé van der Aa in 18i9 door de uitgave der
Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, . , . de aandacht voor
dat verwaarloosde gebied inroepen, (zijne) stem reikte niet
verder dan tot de liefhebbers van aardrijkskundige studien »
G. J. DozY, Tydspzegel, '93, 5, 50.
Ziedaar M. Wattez, het vaste, Nederlandsch taalgebruik,
overal over de wereld, waar onze taal beschaafd geschreven
en gesproken wordt; overal... behalve in Zuid-Nederland,
waar men twee gallicismen bezigt.
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5.
Zich uitleggen. — « Dat overgebleven Jruit kon
lk mij moeilijk uitleggen. »
Uitleggen wordt niet als wederkeerig werkwoord gebruikt.
Vgl. VAN DALE, KRAMERS. Zich uitleghen is natuurlijk de
vertaling van s'expliquer; in de volkstaal 'k en kaa(n) me da
nie eksplakeeren. Het Zuidnederlandsch onderscheidt zich o. a.
daardoor, dat het, op 't voorbeeld van 't Fransch, een heel
aantal werkwoorden wederkeerig gebruikt, die nooit aldus in
't Nederlandsch voorkomen. Hiervan geef ik in de verhandeling Gallicismen vele voorbeelden.
6.
Ongekend. -- « Er is hier beter werk te verrichten
dan opzoekingen te doen in bijna ongekende nieuwsblaadjes. »
Vgl. gekend.
•

Geloken aan. — « Vele Noord-Nederlanders
(Noordnederlanders) schrijven goed... maar er zijn er
ook die zoo erbarmlijk slecht schrijven, dat het aan
geen Nederlandsch meer gelikt... »
Weer blijkt het, dat de spraakkunst van VERCOULLIE
den Heer Wattez nog wat te leeren had. Vgl. blz. 138. De
uitdrukking wordt ook als gal l icisme aangehaald door JAN TE
WINKEL : i.1. C. Ziehier wat het Wdb 1i* v. gel/ken zegt (t. 1189 d).
Met het voorz aan verbonden, in navolging van fr. ressembler à, wordt gelijken hier en daar aangetroffen, in strijd
met het spraakgebruik, dat in dien zin alleen op kent. Thans
is dat geljk6n aan alleen nog gewoon (I) in Vlaamsch België,
waar het Fransch maar al te veel zijn invloed doet gelden.
Buiten twijfel is het een gallicisme, dat geene navolging verdient ».

(i) Niet alleen is het in Vl. B. gewoon; de boekentaal kent er
geen andere uitdrukking; liet wordt alleen vermeden door diegenen, die
hebben ontdekt, dat het wezenlijk een gallicisme is.
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Nu wil ik den Heer W. nog eens leeren, hoe het Nederlandsch zich uitdrukt. Het gebruikt leken of gel9ken als onzd
werkw. met een Sen nv. :
Slechts ééne op aard die haar g el9kt,
Of die haar ooit geleek.
BILDERDIJK, I, 214. ( Wdb)

Wanneer de beteekenis van leken of gelijken zich in
die van schijnen heeft opgelost, komt er een l e nv. bij
Wat zijn voorhoofd scheen te omringen,
Geleek een koningskroon.
TEN KATE, Par. Verl.

47. ( Wdb.)

Gewoonlijk wordt de 2 e term van de vergelijking uitgedrukt door een bepaling voorafgegaan van een voorzetsel.
Meest gebruikelijk is gelijken op :
« Het kind leek veel op de moeder... » Mevr LA CHAPELLE-ROOBOL, Nederland, '94, 4, 369. — « Het werk van
elken beginner gelikt altijd min of meer op dat van hem,
dien hij zich tot voorbeeld gekozen heeft. » LODEWIJK MULDER, Els. '92, 3, 212. -- « Die drie bals, die wij achtereenvolgens bezoeken, gel9 ken op elkander als evenzoovele
waterdruppels. » G. VERSCHUUR, Els. '92, 3, 306. — « (eetha.
nièn) geleek meer op een woestenij dan op een dorp. » Onze
Toekomst (Chicago), 15, 2, '95.
Minder gebruikelijk is gekken naar : « Ook hier was,
in gansch anderen vorm dan bij het gedicht van Potgieter,
iets artificieels geleverd, iets wat naar de uitwerking van een
theorema of stelling van Spinoza's ethica geleek ». QUACK,
i. 1. c. 253.
David, die in menig opzicht, zijn tijdgenooten vooruit
was, vermijdt het gallicisme en gebruikt gel1/ken naar : « ... hetwelk de kenspreuk wat al te stout maekt, en nier bijbelspraek
doet gekken. » 7:-e. 1. A., 240.

B.

8.
Nevenbegrip. ,1 Doch de stukken van den heer
krielen van zulke... nevenbegrii5en... »

De samenstellingen met neven werden steeds door M De
Vries hardnekkig bestreden als germanismen. Ze zijn samengesteld met een woord neven, dat geen Nederlandsch is
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(nevens); ze beteekenen geheel iets anders dan hetgeen,
waarvoor ze worden uitgegeven; ze zi j n eene miskenning van
een zeer gewone en natuurlijke woordvorming in 't Nederl.
Onze taal vormt immers samenstellingen met b9, wanneer
het begrip van ondergeschiktheid behoort uitgedrukt te worden : bijzaak, by'gedachte, bijbegrip, by'nzaan, by'rzvier; met zij-,
wanneer het begrip ligging of plaats moet uitgedrukt worden :
zijlaan, zijstraat, zijdeur, zijkamer. Vgl VAN DALE, Mr. C. BAKE,
Taalfioktie. Weer kon de Heer W. met vrucht VERCOULLIE's
Spraakkunst geraadpleegd hebben, blz. 141.

9.
Humaniteilen. — « Den heer A. B., oud-leerling
der normaalschool voor humaniteden. »
Voor zoover het woord humaniteit in 't Nedl. gebruikt
komt het niet in 't mv. voor en beteekent alleen
menschelijkheid. In den zin van Fr. humanite's is het eigenlijk
nog een gallicisme. De humanistische studien heeten in
onze taal humaniora.

wordt,

I Q.

levervol. — « zevervolle kampers voor taalwetenschap. »
Wattez noemt zijn taal Nederlandsch. Welnu,
Nederlandsch bezigt uitsluitend qver. Wil de Heer Wattez
aan den dialectischen vorm vasthouden? Goed. Maar hij
weze dan consequent en schrijve : niever, nzevelig, nzeverheld!
De Heer

het

II.

Geeten. — « Die wetenschappelijk opgeleide jon.
gelingschap gaat denken dat al de ouderen hun brood
in ledigheid geeten hebben. »
In 't Nederl. is 't verl. dlw. van

eten

uitsluitend gegeten,

12.
De les spellen. — « jongeren mogen niet vergeten... dat het nog al (nogal) gewaagd is, als men
nog al (best zoo !) zijne schoolbroeken niet versleten
heeft, seffens iedereen en bloc de les te *lien. »
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Het Nederl. spelt niet, maar leest iemand de les : « Ik
zou je, ja, een beetje de les gelezen hebben. » MULTATULI,
De Bruid daarboven, 35. -- « Telkens zingt (A. Boxman)
den lof der verlichting, en leest in haren naam de sidderende
vorsten van Europa de les. » -- C. BUSKEN HUET, L. F, e.
Cr.. .r, 189. — « (Thackeray)... die den tranenrijken Sterne zoo
onverbiddelijk de welverdiende les las. » JAN VAN VLOTEN,
Onkr. o. d. Tarwe, 64. — « En waarlijk verwachtte ik ook,
dat het eerstvolgend Nr van de Volksbode bij wijze van
variatie Ds Muller eens... geducht de les zou lezen. » Express,
22, 3, '92 « ... om mannen als President Kruger en President
Reitz de les te willen lezen. » Zuidafrikaan, 28, 3, '93. —
« (Schaepman) heeft ons nooit gespaard (maar ons) vaak
scherp, soms heftig de les gelezen. » De Nederlander (Chicago).
9, 9, '92.
Hoe, verder, de Heer W. iedereen en bloc de les zou
lezen, moge hij ons zelf verklaren.

13.
Te leer gaan. — « dat wij bij onze Noorderbroeders le leer moeten gaan. »
In 't Nederl. gaat men niet te leer. De gebruikelijke
uitdrukking is in de leer gaan. Dat mocht de Heer W. wel
doen.
14.

W. de Vreese, M. De Vreese, de heer W. de Vreese.
De Heer W. is het blijkbaar met zich zelf nog niet
eens omtrent de wijze, waarop hij eigennamen zou schrijven.
Hij raadplege de Woordenlist over Hoofdletters.
I 5.

Onder handen krijgen, onder handen komen. —
« Toen ik die tweede editie onder handen kreeg,... »
— « ... dat het hun wel eenigszins aan tijd ontbroken
heeft om veel te lezen... wat anderen reeds onder de
handen kwam. »
Het Nederl. zegt niet onder handen kagen ook niet
onder de handen komen. De eenige uitdrukkingen waar onder
handen in voorkomt zijn onder handen hebben en onder

TAALPOLITIE TOEGEPAST OP 0. WATTEZ 237

handen nemen. Men heeft iets onder handen wanneer men
er mede bezig is; men neemt iemand onder handen, als men
hem bestraffen wil. In de aangehaalde zinnen, zou 't Nederl.
in handen bezigen.
16.

Atheneum, athenea.
Een kleinigheid, zeker; maar een, die met honderd
andere kleinigheden bewijst hoe weinig vast de spelling nog
in Vlaanderen is.
I 7.

Leeraar

-- « den heer A. B., leeraar bi het

athen. te Ath. »
Het Nederl. zegt leeraar aan een school, leeraar bij
het lager, middelbaar onderwijs. -- « Beknopte StIlleer, door
W. H. Hasselbach, leeraar aan de Kon. Mil. Academie. » —
« De levende Taal, door A. W. Steltwagen, leeraar aan 't Gymnasium te 's Gravenhage. » -- « Charles Dickens, A Christmas
Carol. Met verklarende aanteekeningen door K. Ten Bruggenkate, leeraar aan het Gymnasium te Leeuwarden. » --« Engelsche Spraakkunst, door Dr. A. J. Mertens, leeraar aan
het Gymnasium en de hoogere Burgerschool te Nijmegen. »
— « Hoogduitsch Leesboek, door C. Honigh, leeraar aan de
Rijkslandbouwschool te Wageningen. »
In'i Fransch zegt men : avocat, conseiller près (a) la cour
d'appel. Dat is de porsprrong van ons 1,1 't Athen , dat trouwens
in de volkstaal votstrekt onbekend is.
i8.

Zuid-Nederlandsche, Noord-Nederlandsche.
De Heer W. raadplege omtrent de spelling van derge
lijke woorden de Wdle b. v. bij Noordhollandsch.
19.

Zich betalen b y: — « Elders bepaall h j zich b j^
verontwaardigd te z jn. »
Het Nederl. zou ten minste zeggen : bepaalt hij er zich
bi.. Doch hier zou het eerder gebruiken zich tot iets bepalen
(bij er komt natuurlijk toe), namelijk : niet anders doen dan?
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ter w i il zich ergens by bepalen beteekent : op
aandacht vestigen.

niets

anders zijn

2 0.

Taalopleiding, — « Het heeft den schrijver dus
niet aan wetenschappelijke taalopleiding ontbroken. »
Nooit zou 't Nederl. zich alzoo uitdrukken : de taal
bchoeft geen opleiding. Hier zou men b. v. zeggen : « de
schrijver heeft wel wetenschappelijk onderwijs in de taal
genoten. ,)
2I,

Monopolzurn. --- « Zou de heer M. wel denken
dat Vl.-B. het rnonobolzuin der taalverknutseling
bezit. »
Er kan elders wel eenigermate geknoeid worden; maar
van het hemeltergend geknoei, dat bij ons wordt waargenomen, heeft Vlaanderen werkelijk' het monopolie. Waar
het Nederl. bastaardwoorden gebruikt, bezigt het die toch
onder 'n vasten vorm. In Vlaanderen heeft men daar geen
besef van Werd ik zelf niet ergens een taalpathologist (1)
genoemd ! 't Fransch zegt pathologiste, ergo...! Onze taal
spreekt van philologen, .liet van- philologisteiz ; zoo ook van
pathologen.
22.

Taalverkn utsel i i'rg.
Bij den Heer B. teekent 0. W. het woord eerbaarheid
op in den zin van achtbaarheid. Maar mijn waarde Heer
Wattez, dat is echt Zuidnederlandsch, dat bezigen van
woorden in een beteekenis, die ze niet hebben en ook niet
hebben kunnen. Honderd koddige voorbeelden kunnen
daarvan aangehaald worden. Taalverknutseling is daar om te
bewijzen dat de Heer B. stellig het monopolie van de
taalverknoeiing met heeft. Knutselen beteekent uit tijdverdrijf
allerlei kleinigheden, snuisterijen vervaardigen. Vandaar dan
knutselaar, knutselar, knutselwerk, knulseling Verknutselen,
voorzoover het mag voorkomen (vgl. VAN DALE , Wdl.
KRAMERS kent het niet; volgens JAN TE WINKEL komt
het niet voor.) kan alleen op den tijd toepasselijk zijn en
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zoodat taalverknutseling geen beteekenis kan hebben. Wat
bedoeld werd is zaalverknoeiing.
23.
Mannen van gehalte.— « Mannen van gehalte,
gelijk de heeren Vercoullie, Gittée. »
Terloops : deze mannen van... laten we zeggen : deze
beide degelijke mannen, mij n oud-professor en mij n oudleeraar, zijn het volkomen, volkomen met ons eens. Maar
mannen van gehalte zegt het Nederl. nu eenmaal niet; bulten
twijfel zegt het de Heer W. onder den invloed v. Fr.
hommes de valeur. Op zich zelf is de beteekenis van gehalte
.(dat eigenlijk een germanisme is) te onbepaald opdat
bewuste uitdrukking iets zou kunnen beteekenen; onze taal
bezigt ze dan ook niet, maar spreekt b. v. van mannen van
beteekenis; i n de betrokken opvatting van wetenschappeljk
onderlegde mannen.
24.

1)1/pen.
De Heer W. verwij t den Heer B. dat deze de zwaluwen
laat tjilpen. Dat is nochtans volkomen goed Nederlandsch.
Wat wou de Heer W. in de plaats 7
25.

Hek.

Nog wordt den Heer B. verweten, dat hij spreekt van
hekkens » die .< omsluiten » Een hek kan opperbest
omsluiten, want in 't Nedl. duidt het niet alleen een poort
aan maar ook wel een gansche omsluiting, wanneer deze
bestaat uit ijzeren staven of uit latten met scherpe punten.
De aanmerking van den Heer W. verrast mij nogal, daar
het woord « hekken » in Zuidnederlandsch dialect, toch ook
de door mij bedoelde beteekenis heeft : « ge moetj op
,t hekken và Zjolieës (Jelie) krouipen om on de zjiezjemiënen
ie zieten, » zegt het Aalstersch.
Van bewust woord bezigt de Heer B. -r- misschien
toevallig — den Nedl. vorm hek, de Heer W. den dialecti chen hekken; voor 't verkleinwoord van blad bezigt de Heer
W. -- misschien toevallig — den Nedl. vorm blaasje maar
«
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de Heer B. den vorm bladje. Dat is Zuidnederlandsche vaste
taalkennis.
26

Gesloten redeneering. -- « Hoe eenvoudig toch
voor beginnelingen! En welke gesloten redeneering I »
De Heer W. zal wel eens gelezen hebben van een rede.
neenng, die sluit (als een bus) ; sluitende = die sluit, ware
nog verstaanbaar, maar die uitdrukking wordt in onze taal
niet gebezigd. Gesloten redeneering is eenvoudig onzin. Als
uitdr. van een kenmerkende hoedanigheid is gesloten als
attributief bnw. op personen toepasselijk in figuurlijke beteekenis. De Heer W. kan in 't Wdb. nagaan in welke opvattingen.
Anders komt het in de eigenlijke beteekenis voor en is niet
op eene redeneering toepasselijk. Men kan spreken van een
wiste redeneering of van een klemmende redeneering.
27.

Rene heale brok.
Ik weet niet aan welken maatstaf de Heer W. zich
houdt met betrekking tot de geslachten. Houden wij ons
aan dien van de Wdl. dan is brok m.
28.

Zin. — « iets in den zin van het vermaarde
vraagstuk... » Quelque chose dans le sens de...
Het Nedl. zegt niet in den zin van, maar in den geest van.
« En in geleken geest schrijft E. Muller. , : « Zweifelhaft bleibt
die ableitung von dem namen der stadt Aberdeen. »» M. DE
VRIES, i, I. C.

157.

29.
Onkunde onzer laak.— « Maar het is geheel iets
anders eene zoo groote onkunde onzer laai waar te
nemen bij iemand die... »
Kunde en onkunde zijn algemeene begrippen, die geen
nader bepaling toelaten, behalve die uitgedrukt door een
bijv nw. als groote, grove —. In 't Nedl. zegt men wél :
gebrek aan kennis van onze taal of gebrekkige kennis van o. t.

TAALPOLITIE TOEGEPAST OP 0. WATTEZ 24 1
30.
Gaan bej5alen. -- « Ik heb gedacht, dat de ievervolle kampers voor taalwetenschap eindelijk de zaken
nader gingen behalen... » — « De heer Meert zal wel
te doen hebben, als hij al onze nieuwsblaadjes gaat
voor 't gerecht dagen. »

Ziehier wat het Wdb. zegt betrekkelijk dit gebruik van het
werkw. gaan met een onbepaalde wijs om de toekomst aan te
wijzen, (i. v. gaan, kol. 54) : Aanm. « Bij sommige schrijvers,
vooral in Vlaamsch België, vindt men gaan met de onbepaalde
wijs ook gebezigd, waar de handeling als eene toekomstige
gedacht wordt, in welk geval dit weinig min is dan een hulpwerkwoord, dienende tot ,omschrijving van den onmiddellijk,
toekomenden tijd. Deze toepassing echter, blijkbaar aan het
,Fransch ontleend, is met ons taalgebruik in strijd en als een
gallicisme af te-keuren. »
In den eersten zin zou onze taal zeggen : « Ik heb gedacht,
dat de ijvervolle kampers... de zaken nader zouden bepalen; »
in den tweeden : « Dé Hr. M. zal wel te doen hebben, als hij al
onze,nieuwsblaadjes wi/voor 't gerecht dagen. »
Van dergelijke gallicismen krielt de taal van de Zuidnederlandsche letterkunstenaars, die, volgens 0. W. zoo zuiver
schrijven. Gaarne zou hij mij nog willen zien « onderscheid
maken ». Eilaas ! M. W., hoezeer het U grieven moge, ik kan
niet, want er is thans geen Zuidnederlandsch letterkunstenaar
bij ween die flaters niet bij dozijnen te vinden zijn. Dat is
kras, he ! M. Wattez. Maar U zal nu toch al beseffen, dat
ik bewijzen kan. Dat die gallicismen zich bij dozijnen in
't Zuidnederlandsch proza hebben genesteld, helpt uw opstel
me trouwens nog anders bewijzen. Met genoegen zie ik,
dat enkele gallicismen door U vermeden worden : onderricht in de Nederlandsche taal (niet : van Nedl. t.); hij heeft
uit dezelfde bronnen geput (niet : aan dez, br.); bestemd voor
(niet : bestemd aan); te wenschen ove'laten (niet : t. w. laten).
Ik merk aldus op, dat de spraakkunstenaars U Al iets hebben
kunnen leeren. Bij den Heer B. heeft U zelfs op eenige
gallicismen kunnen wijzen; een aantal andere heeft U niet
ontdekt, evenmin als fouten van anderen aard.

31.
Met betrekking tot stijl en zinsbouw stel ik mij
met een paar aanhalingen tevreden.
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« De wetenschap van den heer B. heeft dat
veranderd, gelijk bij Molière de plaats van het hart. »
In welk verband staat « de plaats van het hart » met
het overige van den zin? Heeft de wetenschap v. d. H. B.
bij Molière de plaats van het hart veranderd

« 't is eene zotternij alle Nederlanders te laten
teren op onzen eerbied en ons naar waarde schatten
van kennis en kunst bij eenigen. »
Wat mag dat toch beteekenen ?

« Doch de stukken van den heer B. krielen van
zulke nevenbegrippen, die eenera geest schijnen aan
te duiden, waar nog niet alles goed o5 zone plaats zs
gesleld. »
Daar haalt de stijl van Busken Huet het niet bij. Geest
kan wel in concrete opvatting voorkomen, maar kan niet z&
concreet zijn, dat men hem kan gelijkstellen met een schotelhuis, waar alles overhoop staat.

Daarmede acht ik voor vandaag mijn taak afgedaan. De Heer W. wou, dat « de puntjes op de i's »
zouden staan. Ik meen, dat ik ze er op gezet heb
Is hij niet bevredigd, dan blijf ik tot zijn dienst.
Een woord tot slot. De Heer W. heeft ten opzichte
van de « wètenschappelijk opgeleide jongelui » een
nogal hoogen toon aangeslagen. Hij komt -met een
zonderlingen eisch voor den dag. K Als men het
zelf beter kan, moet men ' het niet altijd van de
daken roepen, maar het doen. » -- « Wie de spraak
als leer bezit, moet laten zien dat hij ze ook als kunst
machtig is, eer hij iedereen -de les mag spellen. (r) »
Die eisch komt hierop neer. Matthijs De Vries was
een uitmuntend taalkundige. Men zal wel aannemen,

(i) Is de gedachte in dezen volzin niet recht kunstig uitgedrukt?
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dat hij aan de Nederlandsche taalwetenschap, bijgevolg aan den Nederlandschen stam de allergewichtigste diensten heeft bewezen. Toch zal voor den
Heer W. de arbeid van dien man van geen beteekenis
zijn, omdat hij niet onder het pseudoniem Sijhttam
om Meer Licht (i) geroepen hc f:. Mutatis mutandis
is de ons gestelde eisch deze] Lie. We zouden ook
-novelletjes gaan fabriceeren, als we daar nu eenmaal
geen roeping voor gevoeld hebben ! Kom, er zijn
wel letterkunstenaars genoeg, en de Heer W. bewijst,
met zijn eisch, dat hij niet eens de quaestie begrijpt.
Door ons is nooit beweerd geworden, dat we beter
een novelletje zouden fabriceeren dan hij, en zonder
nijd zullen we hem de lauweren zien oogsten, waarop
zijn verheven kunst kan aanspraak maken. Door ons
werd nooit gezegd, .dat het Zuidnederlandsch zangerenkoor geen uitmuntende kunstenaars telt, die
een « verstaanbare (2), kleurige, gespierde taal schrijven ». Maar talent, genie zelfs, heeft niets te maken
met vaste, zelfbewuste taalkennis. Het eenige, wat
we ooit hebben beweerd, is dat de taalkennis in
Zuid-Nederland veel te wenschen overlaat ; dat hetgeen
in Vlaanderen geschreven wordt maar al te dikwijls
ontsierd is door gallicismen bij de vleet en ontelbare knoeierijen van anderen aard. Dat staat als
een paal boven water vast en dat ligt niet aan de
schrijvers, maar aan de toestanden : tal van gallicismen, tal van andere knoeierijen zijn in de Zuidnederlandsche boekentaal vastgegroeid. Onze schrijvers, die daar niet op verdacht zijn, schrijven die
boekentaal zooals ze is, natuurlijk met de heele
reeks gebruikelijke knoeierijen. Het is alleen, wanneer
ze door het lezen van de werken van Noordnederlandsche schrijvers op 't spoor komen van de flaters

(I) REMO, Meer Licht.
(2)

Niet altijd.

Van de «

zuiverheid » van taal spreken

we

liefst niet,
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die ze onbewust begaan, dat ze die van lieverlede
leeren vermijden. Niets is gemakkelijker om te bewijzen
dan dat. Nu is de quaestie deze : moet onze taal
bij voortduring in dien toestand van verbastering
blijven verkeeren of komt het er op aan het voortwoekerende onkruid te wieden ? Wil men, dat ze
gelouterd worde, dan zal men wel moeten erkennen,
dat Taalj5olilie nuttig werk kan verrichten ; dat werk
verlangt ze te verrichten omdat ze 't met onze
moedertaal welmeent; dat werk zal ze verrichten en
haar arbeid verdient niet te worden opgevat als
aanmatigende betweterij ; niet eens behoeven de
aangehaalde schrijvers wrevelig te wezen omdat
men bij hen op een flater wijst : laten ze maar
't eerste 't beste werk van een landgenoot openslaan ; daar vinden ze doorgaans voorbeelden in
overvloed van de aangehaalde fouten. Die ondervinding
moge dan hun lichtgeraaktheid sussen.
Ondertusschen is het toch de plicht van letterkunstenaars en nog meer van diegenen, die belast
zijn met de taak de taal te onderwijzen, te streven
naar een vaste, nauwkeurige kennis van die taal.
Wil U dat onthouden, Heer Wattez ? Want in dat
opzicht heeft U blijkbaar nog wat te leeren.
H. MEERT.
Brussel, Februari ' 95.

SERUM EN KROPZIEKTE.

denzelfden geestdrift, waarmede, pas eenige
jaren geleden, de ontdekking van Koch onthaald werd, vernam het volk onlangs het
bestaan van een nieuw geneesmiddel tegen kropziekte,
waarvan de wondere uitwerksels in het laatst gehoudene congres van Budapest door doktor Roux waren
bekend gemaakt. De uitslagen, door den Franschen
geneesheer bekomen, werden aanstonds bekrachtigd
door de Duitsche afgevaardigden, welke verklaarden
dat dokter Behring, in Berlijn, even gunstige gevolgen
had bekomen door het aanwenden der « serotherapie ». Deze mededeelingen, op wetenschappelijke
gronden gesteund, verwekten eene geestdriftige betooging, en lieten vermoeden dat het tijdstip nakend
was waarop eindelijk, met goede gevolgen, menige
besmettelijke ziekte zou bestreden worden.
Hoe aanmoedigend,hoe bevredigend ook de medegedeelde uitslagen waren, was men natuurlijk verre
van te verhopen dat men door het serum of bloedwei
het nieuw geneesmiddel -- alle gevallen van kropziekte
zou kunnen genezen, Men achtte zich reeds zeer gelukkig het overgroot getal sterften op de helft te kunnen
brengen. Niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaringen der geleerden, was ras de mare rondgeloopen
dat niet éen kind meer door kropziekte zou sterven,
indien men slechts het wondere geneesmiddel wilde
toedienen. Inschrijvingen werden weldra geopend,
toelagen door de verschillende besturen gestemd;
ET
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in eenige dagen tijds waren aanzienlijke sommen
vergaard om het serum in groote hoeveelheid te
bereiden. En niet te verwonderen dat elkeen het
zijne wou bijbrengen om den gevreesden geesel, die
zoovele slachtoffers maakt onder de kinderen, te
bevechten en uit te roeien. Welke familie heeft niet
onder haar de geduchte ziekte weten heerschen?
Hoevelen onder hen beweenen niet dagelijks nog den
dood hunner kleine, teedere lievelingen, welke zij,
frisch en blozend nog des morgens, reeds 's avonds,
koud en stijf, gestorven door den kroep, in 't wiegje
zagen liggen! Wie herinnert zich niet den wreeden
worstelstrijd dier kleine schepselkes, die paarsch en
blauw, met een heesch gegrol, naar verscher lucht
liggen te snakken? Hunne kleine mollige handjes
krimpen krampachtig te zamen; hunne oogjes staan
strak en verwilderd, en schijnen de bedrukte ouders
om hulp te smeeken. Iets pijnlijks, zielontroerends
ligt er in den blik dier stervende kleinen, en
men moet een hart van steen bezitten om zich
niet diep getroffen te gevoelen door de machteloos
heid, waarmede wij ons heel dikwijls voor de gevreesde
ziekte bevinden. Hoe glorievol voor dezen welke
den mensch een wapen zou in handen geven om
dien geesel zegevierend te bekampen ! Hoe zouden
jaarlijks duizenden en duizenden kinderkes den naam
van hunnen redder met dankbaarheid stamelen, en
hoe zou het erkentelijk menschdom zijne onschatbare verdiensten naar waarde weten te achten ! Heel
natuurlijk dus dat de verklaringen van Dr Roux eenen
grooten ophef maakten niet alleen in de wetenschap
pelijke wereld, maar zelfs in alle kringen der maatschappij. Elkeen was benieuwd den verderen uitslag
te kennen van het wondere vocht, waaraan men
zulke verbazende eigenschappen had toegeschreven.
En terwijl men in Berlijn en Parijs zich druk bezig
hield met het serum te bereiden, en men langs alle
kanten ernstige proefnemingen deed om tot bepaalde
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besluiten te komen, waren de dagbladen en tijdschriften met allerlei bombast-artikelen opgevuld om
de uitwerksels van het serum luidruchtig te doen
kennen.
Alvorens dit laatste punt aan te raken, acht
ik het niet ongepast eerst uit te leggen wat wij
eigenlijk door kropziekte, door « diphteritis » moeten
verstaan, want het valt niet te loochenen dat hier,
zelfs onder de geneesheeren, eene groote verwarring
heerscht. Sommige ziekten, welke hoegenaamd niets
met « dip/den/1s » gemeens hebben, worden heel
dikwijls onder dezen naam gerangschikt, terwijl
andere, waar alle twijfel over de natuur der ziekte
kan worden weggenomen, onbemerkt voorbij gaan.
Menige voorbeelden zou ik kunnen aanhalen waar
kinderen plotseling stierven aan de gevolgen der
kropziekte, wier bestaan wellicht niemand vermoed
had: De aard der ziekte is ten andere zoo verschillig, zoo afwisselend, dat men haar niet zonder moeite
in vele gevallen herkennen kan. Men stelle ze zich
niet altijd voor, zooals ik ze straks afschilderde, met de
somberste kleuren. Ik herinner mij gevallen waar een
nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek de gevreesde
diphteritis deed herkennen, en nochtans kwamen de
kinderen dagelijks ter raadpleging alsof zij slechts
aan eene kleine kwaal hadden geleden. Dit overgroot
verschil is toe te wijten deels aan den min of meer
kvt aden aard der ziekte, deels aan de vatbaarheid,
aan het weerstandsvermogen van eiken lijder. Zoo
verklaren wij ons dat kinderen, welke weinig of niet
van de ziekte schijnen te weten, eene ware bron
van besmetting voor anderen kunnen worden, waarvan vele het misschien met den dood bekoopen.
Wat hier ook van zij, onder welken vorm de
ziekte zich voordoe, om echte díjhterilis genaamd
te mogen worden, is het eene hoofdvereischte dat
de eenige en echte oorzaak, het bestaan in elkeen
der gevallen van ontelbare kleine levende stipjes,
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door Lófer eerst ontdekt, kunne vastgesteld worden.
Deze krieldiertjes, die den naam van hunnen ontdekker hebben bekomen, zijn zoo karakteristiek dat
zij een geoefend oog, met behulp van den microscoop,
niet kunnen ontsnappen. Wanneer men bij middel
van dit vernuftig tuig, dat de voorwerpen eén tot
twee duizend maal vergroot, eenige dier zonderlinge
lichaampjes te ontwaren krijgt,' dan komen zij ons
voor als langwerpige staafjes, waarvan het eene uiteinde is opgezwollen en afgerond, en welke doorgaans slechts eene lengte hebben van een of tweemaal
het duizendste van eenen millimeter. Evenals het
meeste deel der « bacillen » hebben zij eene gansch
buitengewone voorliefde voor de tintelende kleurstoffen, die zij tot zich trekken en waarvan men ze
moeilijk nadien zou berooven. 't Is die bijzondere
eigenschap, welke wij te baat nemen om de kleine
diertjes, in een schitterend kleed gedost, in wezenlijke pracht aan i onze blikken te doen vertoonen.
Moest er in sommige gevallen eenige twijfel heerschen over hun bestaan, daar zij meestal met velerlei
soorten gemengd zijn, dan neemt men zijne toevlucht tot de zoogenaamde « culturen ». Om dit
doel te bereiken wordt een deel der velletjes en
slijmen, waar de krieldiertjes in krioelen, op zekere
scheikundige stoffen gespreid, waarin zij al het
noodige vinden dm op verrassende wijze te vermenigvuldigen, derwijze dat zij na 24 uren voor het
bloote oog vatbaar zijn. Wil men met meer zekerheld nog hunne tegenwoordigheid vaststellen, dan
is het voldoende een deel der aldus bekomene culturen
te nemen, en deze in het bloed te spuiten van het
eene of andere kleine dier, dat, na korten tijd, al
de kenteekens zal vertoonen der diphteritis, en hieraan
wellicht zal bezwijken.
Daar ook andere microben dezelfde uitwerksels, in schijn, kunnen hebben als die der diphteritis
is het dus de plicht der geneesheeren, willen zij den
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waren aard der ziekte kennen, alom waar de kropziekte kan vermoed worden, de witte velletjes, die
het ontstekene vlies der keel bekleeden, zorgvuldig
microscopisch te onderzoeken. Het vaststellen van
witte vellen in de keel, dan zelfs wanneer zij de ademhaling zouden belemmeren, is niet voldoende om tot
kropziekte te besluiten : de microskoop alleen kan
de oplossing geven. Indien ik hier eenigszins op
steun, dan is het om al het belang te doen uitschijnen eener juiste vaststelling der ziekte, eener stellige « diagnose ». 't Is enkel tegen de ware diphteritis dat het serum kan in machte zijn zegevierend
op te komen; in alle andere gevallen vermag hij niets
dan wellicht schadelijke werkingen te veroorzaken.
Om een juist gedacht te kunnen geven over
het serum en zijne uitwerksels is het niet ongepast
de wijze te verklaren waarop de bacillen de kropziekte, met al hare verschijnselen, teweegbrengen.
Wanneer men de diphteritis aan dieren inent
dan bestatigt men dat de vermenigvuldiging der
bacillen slechts ter plaatse geschiedt. Te vergeefs
Zou men hunne tegenwoordigheid zoeken in de verdere lichaamsdeelen, alhoewel menige dezer den
noodlottigen invloed der ziekte niet ontgaan. Hoe
verbazend dit ook moge schijnen, is de uitlegging
hiervan meer dan bevredigend. Het is inderdaad
bewezen dat de bacillen, en onder andere deze der
kropziekte, uit de cellen en het bloed van het organisme zekere stoffen putten en in krachtige venijnen
herscheppen, welke het gansche gestel doordringen,
en de oorzaak zijn van al de verwoestingen, welke
het zieke lichaam ondergaat. Deze venijnen, welke
den naam van toxinen hebben bekomen, zijn door
de geleerden afzonderlijk verkregen geworden, en
hebben in hunne handen het onwederlegbaar bewijs
geleverd van hetgene slechts in den beginne op
loutere veronderstelling gesteund was.
Wil men dus de kropziekte wetenschappelijk
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behandelen, dan verstaat men dat het niet voldoende
kan zijn enkel eene locale noodzakelijk onvolledige behandeling in te stellen, wanneer het gansche
gestel om zoo te zeggen teenemaal vergeven wordt
en de bijzonderste organen, het hart namelijk, op
rasse wijze ten onder komen. Hetgene men zoet
noodig hebben is een tegenvergif, bekwaam om de
schadelijke uitwerksels der toxine te vernietigen, en
deze laatste hinderlocs te stellen. Dit was het groote
raadsel dat sinds jaren reeds de geleerden bezighield.
Pasteur had er den sleutel van in handen gegeven
en onder zijne behendige leiding werden reuzenstappen gedaan op den aangeduiden weg. Belangrijke
studién over cholera, razernij en koolziekte zagen
beurtelings het daglicht, en elke nieuwe ontdekking
was. een stap nader tot de oplossing van het groote
vraagstuk, toen het eindelijk D r Roux, in Parijs, en
Dr Behring, in Berlijn, gelukt scheen het zoo lang
gezochte tegenvergif te hebben gevonden.
Het zou ons te verre brengen moesten wij hier
al de wetenschappelijke bijzonderheden mededeelen
nopens dit gewichtig feit. Vergenoegen wij ons enkel
de proefnemingen aan te duiden, welke als grondslag
moeten aanzien worden der belangrijke ontdekking. •
Er werd bewezen dat men de dieren achtereenvolgens
steeds grootere en grootere hoeveelheden toxinen,
van de bacillen der kropziekte herkomstig, kon
inspuiten, zoodat zij eindelijk, na tal van proefnemingen, heel en gansch onverschillig bleven, niet
meer alleen voor de vergiften, maar zelfs voor de
bacillen. Van dit oogenblik af hadden deze laatste
geene macht meer op de aldus behandelde dieren,
en zelfs, wanneer men van hun bloed in de geweef.
selen spuitte van andere dieren, dan waren deze
ook met dezelfde wondere eigenschap begaafd. Wellicht had er zich in het bloed het gezochte tegenvergif
gevormd, hetwelk Behring den naam gaf van antitoxine.
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Alhoewel men tot dezelfde uitslagen was geko-_
men met verschillige diersoorten, hadden de proefnemingen evenwel geleerd dat het paard het best
geschikt scheen tot het leveren van een krachtig
serum. Na korten tijd kon dit dier reeds betrekkelijk
groote hoeveelheden toxinen verdragen, en zulks
zonder dat de algemeene toestand er het minst door
gestoord was. Wanneer men oordeelt dat het dier
genoegzaam gevrijwaard is, dan hoeft men slechts
eenen ader te openen en het bloed te vatten waarvan
het waterig deel, het serum, zich van het plasma
afscheidt. Het is dit serum dat de antitoxinen bevat,
het is dus ook het serum, de bloedwei, welk het
wondere geneesmiddel samenstelt, waarbij men een
weinig kamfer, phenolzuur, of iets dergelijks, tot
bewaring kan bijvoegen.
Na menigvuldige proefnemingen op dieren, was
het oogenblik gekomen om het serum op den mensch
te beproeven. Een aantal kinderen, aan kroepziekte
lijdende, werden het serum ingespoten, met het goede
gevolg dat de sterfte weldra meer dan de helft
verminderde. Of deze gunstige uitslag enkel aan het
toeval te wijten is, zal de toekomst veropenbaren.
Bemerken wij nochtans dat het nog onmogelijk is zich
een juist denkbeeld te vormen over de bekomen
uitslagen. De aard der ziekte, zooals wij het hooger
zegden, is zoo verschillend dat men slechts na langen
tijd, na de statistieken der verscheidenste gewesten te
hebben bijeengebracht, zal kunnen oordeelen of wij in
onze hoop niet zijn teleurgesteld. Wel is waar is de
serotherapie op zeer ernstige wetenschappelijke gronden gesteund, en zijn talrijke proefnemingen in vele
opzichten zeer bevredigend, ik zou bijna zeggen overtuigend, maar nochtans heeft de ondervinding ons
geleerd hoe vermetel het is eerval te voorbarig oordeel
te vormen. Wat meer is, men kan van de nieuwe
geneeswijze toch het onmogelijke niet eischen. Wanneer de kinderen bijna zieltogend geslagen liggen, dat

252

SERUM EN KROPZIEKTE.

de adem nog slechts met moeite wordt opgehaald, wat
menschelijk hulpmiddel zou nog redding kunnen
geven? Men begrijpt dat het serum dus in tijds, in het
begin der ziekte, dient toegepast te worden. Vandaar
ook de noodzakelijkheid de keel grondig te doen
onderzoeken, en een ernstigen diagnostic te vergen.
Mij steunende op de talrijke mededeelingen der
specialisten van de verschillende Europeesche gewesten, en op de enkele gevallen welke hier ter stede met
het serum zijn behandeld geworden, meen ik te
mogen verklaren dat het nieuwe geneesmiddel wezenlijk onverwachte uitslagen oplevert wanneer het in
tijds wordt toegediend. Er zijn zelfs gevallen geweest,
waar weinig of geene hoop op genezing meer bestond,
Pen die nochtans volkomen genazen alsof het serum
plotselings de ziekte had afgekeerd. Ongelukkiglijk
zijn dergelijke feiten nog te zeldzaam om eene bepaalde oplossing te geven ; de tijd alleen zal over
het vraagstuk beslissen.
Dr

Gent, 15 Februari 1895.

JUL. BROECKAERT.
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DE KEMPEN.

heeft er niet van de Kempen gehoord, die uitgebreide streek, in het noorden van België, beslaande
het grootste gedeelte der gouwen van Antwerpen en
Limburg, en zelfs het zuiden van Noord-Brabant ? Ja, allen
kent gij ze bij naam, allen hebt gij er van gelezen. Edoch,
Beminde Lezer, gij die de Kempen slechts kent van hooren
zeggen, misschien hebt gij nog een valsch gedacht van dit
deel onzer Vlaamsche gewesten. Schilderde men mogelijk het
u niet af als eene barre woestenij, waar met moeite een mager
graspijltje zijn tenger priemken door het drooge zand durft
opsteken? Sprak men misschien u niet van zijne bewoners als
van lompe en logge boeren, die eene eeuw ten minste bij het
overige der samenleving achteruit zijn 2 't Is immers zoo toch
dat de stedelingen en zelfs anderen zich de Kempen voorstellen.
Welke dwaling Velen trokken hunne oogen wijd open die,
met deze vooroordeelen in den geest, van de stede Kempenwaarts heentogen. Dan veranderde hunne denkwij ze, dan wierd
hunne minachting hoogschatting; dan nam een gevoel van
eerbied de plaats in van het vorig vernederend misprijzen. Erg
niet ten onrechte.
Onbeschrijfelijk is de indruk die deze streek van kalmtemaakt op den stedeling. Daal ligt ze de Kempen, afgezonderd
van alle geruchten der woelige samenleving; en, wijl rondom
haar alles blaakt, alles raast en tiert, wijl het bloed stroomt,
wijl volkeren beven bij den slag der vernielende bommen, blijft
zij kalm, klinkt nog slechts door hare weiden het geroep des
koeiwachters en het geblaat van het hoornvee, schettert nog
slechts in hare bosschen de snijdende kreet van ekster en
specht, en golft nog immer even vreedzaam over hare goudgele
graanvelden de zachte melodij van het lied des leeuwerks en.
over hare eenzame heiden de zuivere stem des knuiters.
IE
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Hebt gij ooit de distelvink beschouwd? Zij heeft des arends
forsche pennen niet, noch zijnen machtigen klauw, nog zijn
overvloedig dons, doch de Schepper vergoede haar met een
van kleuren schitterend gevederte, in 't welk rood, geel, blauw
en groen zich in de aangenaamste schakeeringen dooreenmengelen. Zoo zijn de Kempen.
Zij heeft geene met eeuwig ijs bedekte rotsbergen, zij
heeft geenen machtigen stroom, noch zilverklare meeren, zij
heeft zelfs dien weelderigen plantengroei van Vlaanderen niet,
doch iets anders heeft ze, iets dat het oog onuitsprekelijk
bekoort, 't is te zeggen de oneindige afwisseling van kleur en
landschappen, en bijgevolg van indrukken. Zij heeft soms
zulke verbazende en toch immer aangename tegenstellingen in
den vorm van grond en van plantengroei, dat het oog, immer
iets nieuws, iets onverwachts aanschouwende, in het bewonderen der Kempische landouwen niet kan worden verzadigd, des
te meer dat over al deze schoonheden een waas hangt van vrede
en geluk, een geluk dat het harte aanlokt en het diepste der
,
ziele roert. _
Hier zijn het rijke akkers, en eenen boogscheut verder
rijzen zandige met mastebosschen bewassene heuvelen. Langs
den eenen kant boort het snerpende gefluit des krekels u in
-het oor, en langs de andere zij de krassen de kraaien in de vette
weilanden. Nu zij n het bosschen die het akkerland omgeven,
clan rijzen de masten in het midden van weelderige landerijen.
Doch ziedaar den steenweg, aan de beide zijden met
'groenende beuken beplant; volgen wij hem een weinig om het
landschap van naderbij te beschouwen. Daar ligt voor ons eene
uitgestrekte heide met het nederig heiblommeken tot eenig
sieraad, en slechts de gonzende bie tot bezieling; doch ginds
aan hare boorden verrijzen de donkergroene eiken en boven
het kleine struikgewas steekt de rogge hare gele aren ten hemel.
Zie ginds staan de mastebosschen, dwars snijdt de steenweg er
door henen, somber ruischt en gromt de wind door de twijgen;
verschrikt vliegt de ekster uit haren nest en vlucht krijschend
verder het woud in
Doch alweer is het tooneel veranderd. De dennen staan
reeds achter onzen rug, en voor ons plompt de wilde Bende in
het moerassige water, wijl ginds aan de eenzame hut de blonde
kleinen spelen in het mollige zand. Gaan wij nog wat verder.
Daar schiet in grillige en kronkelende bochten de Nethe hare
wateren door het gebroekt; er nevens glanzen als spiegels de
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oppervlakten der vijvers in de weerkaatsing van het zonnelicht.
Hier loopt nu de kalsijde dwars door de grasrijke beemden, die
den Netheboord bezoomen, en wat verder boort zij door de
zandige heuvelketing die zich kronkelt langs hier en dan langs
daar, thans de boorden der beek naderende, verder weer zich
verwijderende tot ze eindelijk met eenen grilligen en onverwachten sprong haren, met jonge masten bewassen rug achter
de grootere dennen wegschuilt.
Langs de andere zijde des steenwegs reiken de beemden
als het ware tot den gezichteinder, wij l verre, zeer verre in
't verschiet een met masten begroeide heuvelkling tegen het
blauwe uitspansel afsteekt. Welk prachtig tooneel! Doch het
is alles nog niet.
Nauwelijks boorde de baan door den heuvelkling of
't zijn weer dennen, groote en kleine met geringe opene
vlekjes afgewisseld, waar een haas of konijn in bange, pijlsnelle
vaart heenschiet. En dan ... o welke verrassing ! 't Is als
verschoof er eene gordijn voor onze oogen, eene wending
der baan en daar voor onze voeten, op eenige boogscheuten
,afstands, ligt het dorpje, het nette, het schilderachtige
Kempische dorpje met zijnen gezelligen, ouden, grijzen
spitstoren. Welke ingetogen vreugde heerscht er in dit
gezegend oord! Welke gulle blijdschap straalt er uit die
gouden ruischende roggevelden, die t' allen kant het dorpje
omgeven ! uit die pachthoeve, in der linden schaduwe
verdoken; waar het gezang des landbouwers, het geschetter
der spelende kinderen, het gekweel der vogelen in den
boomgaard, het geblaat van het hoornvee, het gekik der
hoenders en het schelle gekraai der hanen, in blij akkoord,
door de immer zuivere lucht ten hemel stijgen. Doch hier
is het eigenlijke dorpje nog niet. Ziet gij die huisjes ginds
vast rond het torentje geschaard als verwachtten ze van
hem bescherming en heil? Ja, nederig zijn ze, doch frisch
en zuiver, doch netjes en opgesmukt. Neen, het zijn geene
paleizen, het zijti geene met lusthoven omringde prachtgebouwen, doch uit dat witbekalkte geveltje, uit die met
sneeuwwitte gordijntjes afgehangene vensterruiten, uit die
smaakvol opgesmukte hovetjes aan de voordeur, uit dat
blijde gelaat dat hier en daar doorkijkt, en alles leven en
bezieling bijzet, spreekt iets zoo liefs, iets zoo aangenaams,
jets zoo verrukkend dat niemand, dit ziende, zich zou
kunnen onthouden stille te mompelen : ac Ja, hier huist vrede
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en heil, hier leeft een volk waarlijk vrij en gelukkig, vrij
en gelukkig als de dartele vink huppelend van twijg tot
twijg in de groene linden die het nederige dorpje met hun
dicht gebladerde overschaduwen » en onwillekeurig moet men
hier met den Vlaamschen dichter uitroepen « Hier woont
nog heil en volksgeluk en vreugd. »

Heil en geluk en vreugd, ziedaar het einddoel, het
eenige, van het streven der samenleving; ziedaar de reden
van het gewoel der steden; daarvoor al die vermaken, al
die feesten, daarvoor stroomt de stedeling 's avonds naar de
herberg of den schouwburg, want daar zoekt hij zijn geluk
en zijne vreugde. En helaas i Waar is het heil der hedendaagsche maatschappij ? Hoe komt het dat bij het uitgaan
uit de XIXe eeuw, wij met afgrijzen den veegen strijd dermaatschappij aanschouwen — haren doodstrijd misschien —
tegen de drieste aanvallen van socialisme, anarchisme en
nihilisme? Hoe komt het dat nergens meer dat heil, dat
volksgeluk, die ware vreugde te vinden is dan bij den
eenvoudigen landman ? — De oorzaak van dit onheil is de
goddeloosheid — de oorzaak van ginds heil is des landsmans
onwrikbaar geloof.
En hoe kan het anders ? Het geloof is het steunpunt,
is de bron aller deugden. Neem het geloof weg, waar
blijft dan de verduldigheid? Dan heeft die deugd immers
geene reden van bestaan meer. En zoo er geene gehoorzaamheid of verduldigheid meer is, hoe dan den onderdaan
doen buigen onder de macht des meesters, tenzij misschien
met hem aan de slavenketen vast te schroeven ? Hoe dan
zijne afgunst, zijnen haat tegen den rijke gekoeld? Hoe den
arme verdraagzaam gemaakt in zijn lot ? Neem het geloof
weg, dan leeft de mensch slechts voor de aarde, dan verdwijnt alle hoop op een eeuwig geluk, en bestaat er geen
eeuwig geluk meer, dan wordt het verschil van rang in de
maatschappij onuitlegbaar, ja onuitstaanbaar, ja vaak onrecht.
-veerdig. Dan moet noodzakelijker wijze de ellendige handwerker zijne eeltige vuisten den welhebbenden broederen
toonen, en van hen de verdeeling hunner schatten vergen.
Hij ook immers wil genieten, en daar het later niet is zal
het hier zijn; ziedaar zijn doel en voor dit doel zijn aller
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middelen goed : moord, brandstichting en vernieling. Het
ongeloof is de oorzaak der onheilen der huidige maatschappij.
De godsdienstzin is de bron van den vrede in de
Kempen. Hier ook is armoede en ellende, doch naast die
ellende staat de heeling, de hoop op een beter leven. Ziet
gij dat hutje verdoken in het midden der mastebosschen 7
Armoede staat er te lezen op dat versleten strooien dak,
armoede op die splijtende en ineenzakkende leemen warden,
armoede op dat barre en zandige akkerland, dat de arme
landbouwer met zijn zweet besproeit om er een schaarsch
puitje rogge of eenige dungewassen aardappelen op te winnen,
armoede nog op die in lompen gehulde kinderen. Des zomers
leven de bewoners gering van het kleine loon des zwoegers;
's winters giert de wind binnen door de spleten der muren,
en strooit witte sneeuwvlokken op den kleien huisvloer. Dan
krimpen de kinderen in den hoek rond het haardvuur
aangelegd met dorre twijgjes aan de sneeuw onttrokken,
dan weet moeder niet wat ze 's middags haar kroost zal
te eten geven; dan zit vader zonder werk en staart somber
in den knetterenden vuurgloed. En toch geen gemor, noch
tegen God noch tegen de menschen. Zij, zil weten immers
dat God de zijnen niet verlaat. Ja, loodzwaar drukt op
hunne schouderen de vloek tegen den vader des menschdoms
uitgesproken. « In het zweet uws aanschijns zult gij uw
brood eten. » Doch zij weten ook dat diezelfde God hem
leerde bidden « ons toekome uw rijk. » Waarom zouden
zij dan morren; 't is immers maar voor eenen tijd, en later
in den hemel wordt alles vergoed, ja duizendwerf. Wat geeft
het hun dan dat hunne broeders schatten bezitten, die schatten
immers duren niet, en later zullen de armen verre boven
de rijken staan!
0 wonderbaar geloof, gij alleen zijt de redding der
samenleving, waar gij zijt is vrede en geluk, waar gij ontbreekt
is brand en broedermoord, wanhoop en ellende!

Frisch en aangenaam is de zomeravond. De zon is
reeds achter de westerkim weggezonken, een koel windjelispelt door de blaren der linden, de vleermuis vliegt
fladderend door het ruim, en de zwarte spitstoren verdwijnt
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allengs in het immer groeiende duister. Het akelig gesteen
van den uil op het oude kerkdak en het eentonig geblaf
van den wakenden bandhond ginder erre aan de hoeve
stoort nog alleen de stilte der natuur. Mijn weg leidt over
het doodenveld; daar voor mil ligt het dorpje kalm en
rustig. Aan den voet des grijzen wachters verrijzen de
sombere kruisen op de graven der dooden, en schijnen,
bij het duistere des avonds, als zoovele zwarte schimmen
op elke grafstede geknield, als baden ze voor de dierbare
afgestorvenen.

Bezijden dé kerk staat iets blinkends, iets dat tegen het
omringend zwart als eene ster op het donkere hemelgewelf
afsteekt. 't Is een vergulde Christus op een zwart ijzeren
kruis. Ik herken dit teeken. Ach hoe dikwijls, als ik met
mijne moeder voorbij dit kruisbeeld ging, zeide zij mij
« kind, daar liggen ze begraven, bid voor hen » en dan
lispelde ik stil : « Heer, geef hun den eeuwigen vrede. >
En nu mij tegenschitterend in het avondduister, bij de
indrukwekkende kalmte der natuur roert het nog meer
mijne ziel, nu ook lispelen mijne lippen : « Heer geef hun
de eeuwige rust ! »
Wie ligt er onder dat ijzeren kruis?... De helden der
oudheid heeft men opgehemeld; de roem van Leonidas en
zijne dapperen klinkt door alle eeuwen, en dengenen zelfs,
die allen roem onweerdig waren, heeft men lof en eere
toegezwaaid, en ware helden, ware christene dapperen,
martelaren Ivan den Godsdienst rusten vergeten op het stille
kerkhof van een Kempisch dorpken. Bijna niemand gedenkt
zich nog dier moedige boeren, die eens « pro ais et focis »
hun zeisen aan de stokken bonden om te strijden, te kampen
tot de dood. Bijna al de namen dezer helden zijn vergeten,
hunne gedachtenis leeft , nog slechts in deze edele Kernpen
getuige van hunnen moed, en nog slechts hun nakroost
stort van tijd tot tijd eerre smeekende bede voor de rust
hunner dappere zielen.
Neen, de Kempenzoon telt onder zijne vaderen geene
beroemde mannen, geen hunner schitterde dbor krijgskunst
of genie. Stil en vreedzaam leefden ze immer aan de boorden
der beide Nethen, met vreugde gehoorzamende aan hunne
vorsten, wie ze dan ook mochten wezen en in het zweet
hups aanschijns de vaak onvruchtbare aarde bebouwende,
doch immer ook onwrikbaar en onwankelbaar gehecht aan
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den heiligen godsdienst. Moest de Kempenaar oorlog en
geweldenarijen onderstaan, dan bukte hij gelaten het hoofd
en aanbad den wil des oppersten Rechters. Doch, toen op
'het einde der XVIIIe eeuw het Fransch gespuis eene schennende hand aan zijnen godsdienst sloeg, toen men zijne
altaren onteerde, toen zijne priesteren moesten vluchten of
gevangen werden weggevoerd, toen liep er eene rilling van
afgrijzen door het Kempische volk, toen weerklonk een
kreet van verontwaardiging aan de boorden van de groote
,en kleine Nethe, toen sprong de Kempenzoon recht, hij
dien men een gedwee lam waande, en gelijk de schuimende
leeuwin wier welpen men ontrukt, plots brieschend toespringt,
zoo viel de Kempenaar op de onteerders van zijn geloof, en
wreekte in hun bloed het bloed zijner priesteren, tot hij
eindelijk door de overmacht verpletterd, als martelaar voor
God en Vaderland op den zandigen Kempenbodem neerzeeg. ja, echte helden waren ze, helden Van Ganzen,
Eelen en Corbeels; helden zoovele anderen wier bloed den
barren Kempengrond bevochtigde. Wordt de heldendaad niet
geschat volgens haren uitslag, maar volgens den moed en
de bedoeling van dengene die ze uitvoerde, hoe groot zijn
<dan de Kcmpische boeren ! Is hij groot die niet aarzelt
voor God en vaderland te strijden, daar waar er hoop is
op overwinning, hoe veel grooter is hij, die voor outer
en haardstede het wapen aangordt tot eenen strijd in denwelken slechts de onverbiddelij ke immer aangrijnzende dood,
n denwelken slechts de ijselijkste verplettering onder eene
tienvoudige overmacht te wachten staat 7 Zij wisten het wel
afgezonderde overwinningen konden ze behalen, doch eene
onvermijdelijke dood, eene algemeene vergruizing moest het
wisse uiteinde zijn van den kamp des kleinen Kempenlands
tegen de overweldigende Republiek. Zij sneefden bij duizenden, te Meerhout, te Diest en inzonderheid te Hasselt ;
de Kempische vadergrond dronk hun edel bloed en schonk
hun na hunnen dood eene stille lustplaats ln zijnen boezem
— 0 ik heb het mijnen grootvader zoo vaak hooren vertellen. Hij zag ze daar aankomen de karre beladen met
dooden, bedekt met een weinig strooi. Bloed lekte er uit
top den grond, en hier en daar stak eene paarsche hand
buiten den doodenklomp uit. Recht voor den toren was een
groote put gegraven; daar gingen allen overhoop in, zonder
kist, en weer werd de put gevuld.
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Met eenera traan in 't oog trokken de schaarsche toeschouwers henen, slechts eene moeder of eene zuster
bleef, knielend op de veische aarde, weenend om den vermoorden echtgenoot, vader of broeder. 's Nachts zou de priester
komen en heimelijk de overblijfselen zijner heldhaftige parochianen zegenen. De eerbied der nakomelingen plaatste op
hunne grafstede het ijzeren kruis met den vergulden Christus,
als wilde het beeld van den lijdenden Godmensch aller
aandacht op het graf zijner heldhaftige verdedigers vestigeiu
als wilde hij zeggen : « vergeet uwe vaderen niet ».
Neen, wij zullen, wij willen ze niet vergeten. Al klinken
ook al hunne namen niet in onze ooren, toch staat hun
beeld daar voor onzen geest, en roept ons immer toe
« Weest onwrikbaar in den godsdienst 1 » En de Kempenaar heeft die stem gehoord en is immer onwrikbaar gebleven in zijn geloof, dit pand bezegeld met het bloed zijner
vaderen.

Het geloof is als de bezieling der Kempen. 't Is in het
geloof, door het geloof en om het geloof dat de Kempenaar werkt en zwoegt. Ziet gij hem daar van den vroegen
morgen ten arbeide tieged? Dan reeds, hebben tijd en
afstand hem niet gehinderd, is hij ginds in het zwarte kerkgebouw geweest oni den zegen des eeuwigen Meesters over
zijne pogingen af te smeeken, 't is van Hem immers dat hij
de vruchtbaarheid zijner velden verwacht, wetende dat zelfs
het tengere graspijltje niet zonder zijne toelating door den
grond heenboort.
Zie, daar staat hij blijgemoed op zijnen akker, zijn
dimitten wambuis en zijne klak heeft hij nevens zich geworpen, lustig trekt hij aan zijn aarden pijpken, en dan snel
de spade vattende, valt hij moedig den grond aan 't omspitten. Wel druipt het zweet nevens hem in de vore, wel
plakt zijn gestreept hemd op zijne schouderen, wel hijgt
zijne borst onder het aanhoudend op- en neergaan en toch
gaat het immer voort, met denzelfden moed, met denzelfden
onwrikbaren iever. Zoo heeft hij gisteren gezwoegd, zoo
zwoegde hij eergisteren, zoo zwoegt hij de heele week. « Is
dat een leven », mompelt de wereldling, een dier zou het
niet uithouden ? Ja, dat ware geen leven zoo dit zwoegen
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niet werd verlicht door een bovennatuurlijk gevoel, door iets
dat de wereldling niet kan noch wil begrijpen.
Zie, hijgend heft de arbeider weer het hoofd omhoog,
moede is hij, la, doodmoede. Zou hij het werk niet staken ?
Is hij dan geboren om immer te zwoegen 7.... Hoor, daar
klinkt een trage klokkentoon uit den toren, de arbeider
luistert, hij bukt het hoofd, zij ne hand slaat een kruisteeken
en suisend ruischt het van zijne lippen : « De engel des
Heeren..... » De klokke heeft opgehouden te kleppen, de
landman werpt nog eens eenen blik vol vuur ten hemel,
maakt een kruisteeken en voort gaat het weer met nieuwe
krachten en nieuwen moed, totdat de middagklok of de
dalende zon in het westen en de frissche avondkoelte hem
komen verwittigen dat zijne taak ten einde loopt.
Het geloof heeft hem nog eens versterkt; blijde bedankt
hij God voor het werk van den dag, schiet zijn wambuis
aan, neemt zijne klak, legt de blinkende spade op zijne
schouderen, en trekt vroolijk huiswaarts, waar zijne blozende
kleinen hem tegenhuppelen en zijne trouwe gade het arme
eetmaal bereidt.
Heeft de Kempenaar den dag met God begonnen, met
God ook wil hij hem eindigen. Wanneer het avondduister
op het kleine dorpje valt dan woelt er niet, gelijk in de
steden, door helderverlichte straten eerre vermaakzieke menigte,
dan klinkt er in zijne wijken geen oorverdoovend dansmuziek,
dan stijgen er uit zijne woningen geene wilde verwarde kreten,
neen, stil is het dan, plechtig en indrukwekkend stil. Slechts
als men nauwer toeluistert en een weinig de huizen naderbij
komt, verneemt men als een eentonig gegons daarbinnen uit
de woning opstijgen. Ja, eentonig gegons voor het oor der
menschen, doch schooner, doch edeler dan de welluidendste
akkoorden in het oor der Godheid. Daarbinnen wordt er
gebeden. Daarbinnen, zoo gij wilt intreden, ziet gij de
gansche famillie rond het blakerend haardvuur geschaard.
Vader, moeder, broeders en zusters ze bidden ingetogen, vurig
hun rozenhoedje. Helder klinkt de stem der vooropbiddende
kleinere zuster, en dan antwoorden ze allen, dan smelten
de zware stemtonen van vader en broeders met de zuivere
klanken der zusterstemmen, in een akkoord, bekwaam om
de engelen des hemels van verrukking te doen juichen, een
akkoord, dat 's Heeren mildsten zegen op het gelukkig gezin
doet dalen. Na deze bede mag de brave landman met recht
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zijn kroost ter ruste zegenen, de hemel bekrachtigt di e'
vaderlijke zegening. Dan mag hij in vrede zijne moegewrochte leden ten slape uitstrekken (geene bange nachtgezichten storen den slaap des braven), om 's anderendaags
met nieuwe krachten zijnen arbeid te herbeginnen.
De zondag alleen brengt , eenige verandering in dit
schijnbaar eentonig doch in waarheid gelukkig leven. Dan
wordt alle werk gestaakt, dan komen de blinkende blauwe
kiel en de zijden klak te voorschijn, dan spoedt de werkerzich ter kerke om den alzegenenden God eene langere dankbetuiging toe te sturen, dan krijgt zijn afgezwoegd lichaam
de onontbeerlijke uitspanning om des maandags met nieuwen
lever en nieuwe krachten het werk te hervatten, met het
blijde en immer aanmoedigend vooruitzicht, dat eens "eene
heilige dood aan al dit zwoegen een perk zal stellen, in deplaats van de nooitelndigende rust, in den gelukkigen hemel.
Zoo leeft de Kempenaar gelukkig door de kracht van
zijn onwrikbaar geloof. Zoo hij niet geloofde en bi j gevolgniet hoopte, zou hij de blinkende spade uit zij ne handen
werpen, en met blinden drift zich mengen in dien drom
van gelukzoekers, wier eenig heil het vermaak is, wier eeneg
streven het genieten geldt. Doch de Kempenaar gelooft en
hoopt, en daarom is hij gelukkig bij al zij n zwoegen, en
daarom wordt hier de spreuke des dichters verwezenthjkt
« Hier woont nog heil en volksgeluk en vreugd. »
Meerhout.

J. H.

MEYMANS.

mvz

DRIE MAANDELIJKSCH OVERZICHT.
KUNST EN LETTEREN.

Maeterlinck. -- In eene kleine schets over Les Sept Princesses
van MAETERLINCK deden wij in het Belfort opmerken met welke
hjmgevoeligheid deze dichter het volk had afgeluisterd en hoe
eige ni ° aardi g en ti ouw hij de geheimen der volksspraak wist te
ver rat,,i sen . WI) had jen juist geraden. In eene flinke bijdrage over
de Belg !sche dichters bespreekt de knappe oordeelkundige VAN
HAMmL da e zonderlinge werken van onzen landgenoot als volgt :
« Want oc k zonder dat zijn landgenooten het ons verzekerden
zouden gaarne gelooven dat de schrijver dier aangrijpende
vertoroningen zoo vol diepe en fijne psychologie, bij al het fantast ,rsche der irkleeding, ; niet alleen de groote ziel der lijdende en
medelijdende menschh ieid, maar ook de bijzondere emoties van
l'áme flamande in Lijn huiveringwekkende gestalten en zi j ne wazige
figurines doet leven. Eigenaardig schoon zijn die brusques ruptures
de silence, a petits coups brefs, waardoor MAETERLINCK, met name
Sn L'Intruse, en Les Aveugles, met zooveel natuurlijkheid een
indruk weet te geven van ontzetting en argst.
Een der merkwaardigheden van zijn dramatischen stijl, het
driemaal heihalen van denzelfden uitroep — door sommigen een
procédé enfantzn genoemd en met het stamelen der babies vergeleken,
-- is eveneens het Vlaamsche landvolk afgeluisterd, dat gaarne
op deze primitieve wijze de diepte zijner aandoeningen vertolkt.
Wie er van overtuigd wil worde- , , die leze, in La Princesse
Malezne, die aangrijpende kerkhofscène, waar boeren, grijsaards
en vrouwen een onverklaarbaren angst bij zich voelen opkomen,
terwijl zij met hun gi oote oog gin opzien naar het venster van
Maleine's kamer, waarachter, zonder dat zij er lets van weten,
de geheimzinnige misdaad gepleegd is. Al die korte uitloepen :
La lune! la lune! la lune! Elle est noire, elle est noire... —
Regarde,T les cygnes ! RegardeT les cygnes ! — Qu'y a-t-il? Qu y
a-t-il? — Il ny a rieaz! Il ny- a men! — en dat angstig vluchten
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na die geruststellende verzekering. dit slechts een poging is om
den angst te weibergen, -- het zijn alle weetklanken van de kreten
die MAETERLINCK, bij een of ander onheil, uit den mond van de
eenvoudigen onder zijne landgenooten heeft opgevangen
In welke tooverwouden en geheimzinnige onderaardsche gangen
de schrijver van Pelléas, van Alladzne, van Tintagiles de toeschouwers ook i ondvoei t, telkens verraadt een of ander détail :
een herdei die zijn blatende kudde voortdrijft, een put waarvan
niemand de diepte gepeild heeft, een bleeke maneschijn tusschen
de boomen, een jet d'eau qua sanglote étrangement -- dat de
scheppingen zijner verbeelding nauw zijn saamgeweven met de
herinnering aan zijn eigen omgeving. »
(De Gids.)
Vondel. — Eere aan GUSTAAF SEGERS, briefwisselend lid der
K. Vi. Academie, die in zijn proefstuk aldaar VONDEL, (Verslagen
der K. Vl. Academie) op voortreffelijke wijze verheft. 't Is eene
puike letterkundige studie. « Kloek en fier, mannelijk en krachtdadig, grootsch en vorstelijk, dat alles is VONDEL in de hoogstu,
mate; de studie zijner werken brengt dan ook in ons hart dat
innig welbehagen te weeg, welke de omgang met verheven ge gisten
verschaft. Doch, wat hem daarnevens onderscheidt, en hem lboven
alle beschrijving groot maakt, is dat hij tevens vertiouv ji1k en
schalksch, gemoedelijk en geestig is. Hij is een onveisat tgde held,
een alzijdig ontwikkeld man en een onbedorven kind. ' Hij is een
kunstenaar, een dichter zonder weerga, hi j heeft eene blijde
levensopvatting; het genot dat hij ons verschaft, yes ede,, _terwijl
zijn zedelijke invloed niet kan overschat worden.
Zooveel het in mijne macht was, heb ik er toe bijgedragen
om de wet ken van den grooten VONDEL dooi mijn onderwij s en
letterkundige schriften te verspreiden; gij zult dus begrijpen hoe
gelukkig ik ben van dit spreekgestoelte der Koninklijke Vlaamsche
Academie, ondersteund door uw gezag, de studie van deze
meesterwei ken te mogen aanbevelen.
Tot allen, die met het onderwijs der jeugd gelast zijn, roep
ik toe : Vet klaart VONDELS treurspelen en herzangen ; doet den
dichter liefhebben, gij zult den stijl uwer leerlingen louteren en
hunnen smaak veredelen ; doch de invloed van den buitengewonen
roan zal nog heilzamer wezen voor de vorming van hun hart,
dan voor de opluistering vaa hunnen geest.
De verstoffelijking heeft ijs:lijke verwoestingen aangericht,
zelfs in het onderwijs, de poezij is op het achterplan geschoven,
de schoonste idealen worden neergestort, geestdrift en bezieling
woi den, als den man onwaardig, uitgekreten, het verderfelijk
pessimismus woekert dagelijks vuoit; voorwaar er is een paladijn
als de fiere VONDEL noodeg, om deze kankerende k'valen met
de bliksem van zij n vlammend genie uit te branden. » (Verslagen
der K. Vl. Academie Nov. en Dec. '94 )
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W. Ritter. — Het Magasin littéraire bespi eelt in zi j n nieuw,
aantiekkelijk letterkundig overzicht het boeiend werk van WILLIAM
RITTER, Second Voyage au Monténegro en roemt het wegens
zijne bewonderenswaardige en oorspa onk'elijke opvatting van de
schoonheden der natuur.

G. Verriest -- Hetzelfde overzicht van 15 Februari beocrxdeelt ook de merkwaardige bijdrage van G. VERRIEST over den
iythmus in de dichtkunst. Waarom schreef die vlaamschgezinde
heer in 't Nederlandsch niet? « De oorsprong van den maatslag,
de welluidendheid, den gang en den dans van het woord moet
.gevonden worden in het bewegend en gevoelig getuig d;r ademhaling en in de spieren der uitspraak. Men late de maal aan het
ir olk, zooals het graan aan de aarde. De landman komt er maar
tusschen om het graan te verzamelen, te dorschen en te zuiveren.
Dat de spraakkunstmakers en de Academien hetzelfde doen en
den raad van den dichter volgen : Laat het poeder aten de soldaten
ea het woord aan de dichters »
I)e raad is alevenwel niet goed voor de fransche dichters.
Er zit geen klank en zang, geen zwier en kneedbaar held genoeg
in hunne taal. Hunne vrije verzen gaan mank. Hun werktuig is
arm in vergeli j king met den overvloedigen rijkdom van kleuren klankschakeering oi,zer Dietsche moederspraak.
Victor Hugo. — Onze franschgezinden zijn nog altijd fel
gebeten op ElM, BIRE, wegens zijne vier boekdeelen over VIcTOR
HUGO. De Duitschers oordeelen er anders over. Zij roemen de hoedanigheden van het werk van BIRi, beweren dat hij sommige
.gewrochten van den vermaarden dichtei te hoog schat, andere gansch
voorwerpelijk en onpaitijdig bespr eekt, de begaafdheden van VICTOR
HUGO hun volle recht laat wedervaren en slechts de legenden vet nietigt
waarmede kleingeestige aanbidders hunnen held ten onrechte verheerlijken. Lees het Literaturblatt fur Germanzsche und Romamsche Phzlologze van i Januari '95.
Afrika — Ridder DESCAMPS, lid onzer Hoogkamer en hoogleeraar te Leuven, is voorzeker de Messias, dien wen sedert lang
verwacht om de tooneelkunst te verlossen en te vernieuwen. Met zijn
meesterstuk verwerft hij zooveel bijval als IBsEN en MAETERLINCK.
Hij mag reeds bogen op de twee Nederlansche vertalingen, deze
van J. VAN DROOGENBROECK en deze van BOHL, op eene Hoogduitsche
van T. VAN HEEMSTEDE en op eene It_liaansche van graaf ANTONELLI.
Die van den heer VAN DROOGENBROECK is bij onzen uitgever verschenen.

Brugge in Beeld en Dicht. -- Er is een album ontworpen
over de schoonheden in Brugge.
Elk verso van het albumblad draagt, in de oorspronkelijke taal,
ten motto, ontleend aan Nederlandsche, Engelsche, Noorsche,
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Duitsche, Fransche, Italiaansche of Amerikaansche reizigers of"
schrijvers, die over Brugge gesproken hebben, en tegenover dat
motto, op het recto, als ontwikkeling cf uitbreiding, een sonnet van
dichter SABBE; ttrwijl de beschikbare plaats, rond de poezie, den
teekenaar VAN ACKER overgelaten wordt om er eene illustratie, in
vetband met den tekst, bij te voegen.
Ieder klinkdicht is op zich zelven een geheel en staat gansch
alleen als tafereeltje, landschap, portret of genre, zonder betrekking
met hetgeen voorafgaat- of volgt, maar alle verheerlijken of huldigen
Brugge of iets, dat bij deze stad behoort.
De Vlaamsche School heeft reeds drie dier klinkdichten mede
gedeeld, die eene knappe hand verraden.
Pol de Mont. -- In zijne beoordeeling over Iris van POL DE
MONT, getuigt MAX RoosES; « Hij is geworden in de eerste plaats

een zegger van ongemeene kracht en kleur, die de oude vlaamsche
eigenaardigheid van te schitter en en te schateren en aan te dikken
en te overweldigen, waarvan RUBENS de hoogste uitdrukking leverde
met zijn geborstelde epossen, in zijne verzen laat weerklinken, zooals
PETER BENOIT in zijne muziek en JEF LAMBFAUX in zijn beeldhouwd
werk. Evenals VAN BEERS wordt hij aangetrokken door het kleurige
woord, maar van onstuimigeren aard dan deze, geeft hij minder om
het tinten en toetsen van een beeld, om den haimonischen val en de
golvende ronding van een zin dan om het machtige ruischen, het
onstuimig voortrukken en medeslepen van aandoeningen en uitingen.
Hij is een geweldige borstelaar met klanken, die niet kalm
neerzit voor zi j n doek, maar slaat en veegt, forsch en breed, en zich
vermoeit in dien aantocht van woorden en beelden, die hem komen
toegestroomd van overal en die hij mint en ment als de ervaren
ruiter zijn draver. »
En vei der .
« Daar zijn er velen, die wij nu met blijde hoop en trots mogen
noemen en onder hen staat POL DE MONT bovenaan, en niet enkel
onder de onzen verdient hij den eererang naaar in de vet schillende
letterkunden van Europa zouden er weinigen te vinden zijn, die
boven hem verdienen geplaatst te worden. Dit zij nu niet genomen
voor een kleingeestige opherneling van eigen mannen : het is bij mij
een overtuiging, en kleingeestig zou ik het achten die niet uit te
spreken, wanneer er zooveel andeten zijn, die met minachting op
onze letterkunde neerzien en er in die letterkunde menigeen waarschijnlijk is, die niet veel te Beringen dunk van dezen dichter
spreekt. »
MAX ROOSES roemt ook de uitgaaf als een voorbeeld van boekkunst; maar het is goed nog eene andere klok te hooren.
FLANOR is van een ander gevoel in den Nederlandsche Sp3ctator
« Het boek is als boek een onding, en ik vind het een ti oosty
dat het slechts op 250 exemplaren is getrokken...
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Leg nu eens voor u een Fransche bibliofielen uitgave en dan
daar naast Iris, loodzwaar, een dik log boek, veel te lang voor de
breedte, met eigenlijk geen randen hoegenaamd, de bladzijden van
boven tot onder volgedi ukt met vi ij zware letter. En tot versiering
elke 8 bladzijden met denzelfden rand van bloemen omgeven. Meent
men nu waarlijk, dat een bladversiering iets doet, zoo zij niet illustreerend, verlichtend, verluchtend op den tekst we r kt? n
Wij hebben Iris gelezen en genoten.
Het spreekt van zelfs dat wij als katholiek sommige plaatsen
streng moeten afkeuren.
PoL DE MONT weet het beter als iemand, hij die zoo gemoedelijk
dicht over het beeldje in het kerkboek zijner moeder, waarnevens er
geschreven stond
een moeder bidt voor haar verloren zoon...
Maar dat punt daargelaten, onderteekenen wij de lofbetuigingen
van MAX ROOSES.
Wij brengen hulde aan 't vernuft van dezen grooten dichter.
Laat ons ook niet kleingeestig zijn.
Laat ons bij deze gelegenheid twee Dietsche meesters begroeten,
waarvan de eene in de Nederlandsche kritiek wordt dood gezwegen
of soms gelasterd — niet door PoL DE MONT -- omdat hij pi tester is.
Wij bewonderen even zeer, wij vergelijken dikwijls, wij stellen
op gelijken lang de twee begaafde zangers, de twee meesterlijke
dichters POL DE MONT en GUIDO GEZELLE.
Francois Coppée. , — Het nieuw tooneelstuk van FR. COPPÉE
wordt als volgt beoordeeld in de Vlaamsche School : « Pour la
Couronne )) is een fantaziedrama ; het speelt daar ergens in de
Balkans rond het einde der XV c eeuw, tijdens de invallen der
Turken.
Prins Michel Brancomir, de Slavische vechtersbaas, de dappere
overwinnaar der Aziatische barbaren, ontsteekt in woede, omdat
zijn volk, op wiens dankbaarheid hij had dui ven rekenen, niet hem
tot koning kiest, maar wel den bisschop Etienne. Zijne afgunst te
zamen met zijne heeischzucht, doen hem het oor leersen aan een
spaoen der Turken, en, aangezet, door zijne jonge trotsche vrouw,
besluit hij, zijn vaderland voor eene vazallenkroon aan Sultan
Mahomed II te verkoopen.
Doch zijn heldhaftige zoon Constantin ontdekt nog bijtijds de
samenzweering. Het behoud van zijnen stam boven het leven des
vaders stellende, aarzelt hij niet dezete dooden. Niemand vermoedt
echter iets van dit vreeselijk schelmstuk, integendeel, men neemt
aan, dat generaal Brancomir gesneuveld is bij den vernieuwden
hardnekkigen inval der Turken, en zijn volk ticht hem een ruiterstandbeeld op.
Doch wat gebeurt er? Constantin, Michels plaatsvervanger aan
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de spits van 't leger, verteerd en ontmand door gewetenswroeging,
bestrijdt den vijand. slechts met slapheid, en zijne soldaten, vervoerd
door hunne verbit ering en wanhoop, beschuldigen hem openlijk
van verraad. De koning weigeit echter aan zulke aantijging te
gelooven, totdat de valsche Brazilide, de stiefmoeder van den
rampzaligen jongeling, bij wien zij vergeefs gepoogd had te bereiken,
wat door den dood van haren echtgenoot mislukt was, bi j middel
van een bedrieglijk perkament den argeloozen grijsaard overtuigt.
Constantin bewaart zijn geheim ; hi j wil alles trotseeren als boete
van den oudermoord Zijne rechters veroordeelen hem, om, geketend
aan het bronzen beeld zijris vaders, door iedereen bespot en gehoond,
den dood af te wachten. Bovenmenschelijke sta af 1 Maar de schoone
slavin Militza, aan wie hij weldaden bewezen en zelfs tot eene sow t
van liefdepand een dolk geschonken had, verlost hem door een
doodsteek, en roepende : Ik min u, stelt zij daarop met hetzelfde
wapen een einde aan haar eigen leven.
Zooals men uit die beknopte samenvatting ziet, is 't een
romantisch drama, gelijk ALEXANDRE DUMAS en VICTOR HUGO er
schreven. Taal en stijl zijn echter beter verzorgd dan bij den eerste;
tevens staat het vaster op zijne pooten dan de over 't algemeen
zoo dwaze stukken van HUGO, den overigens gemalen dichter.
Voeg er de onberispelijke, welluidende verzen bi j , zooals CoPPÉE
die weet te maken, en wij begrijpen volkomen de ingenomenheid
en geestdrift van 't Parijzer publiek
Nochtans stempelen die hoedanigheden Pour la Couronne nog
geenszins tot een dramatisch gewrocht van eersten rang. De intr ieg
is een vond ; doch de personages stellen zich te week, te sentimenteel
aan; hunne spraak klinkt te poetisch. En 't is het ergste nog niet.
Wij betreuren veel meer, dat COPPÉE zoo weinig partij getrokken
heeft uit zijn schoon onderwerp. Of is 't niet waar, dat juist in het
meest tragisch tooneel, wanneer de zoon als rechter optreedt tegenover zijnen vader, geen van de twee iets zegt, dat pakt, en hetwelk
iedereen daar verwachten mocht 2 »
Ibsen. — Over IBSEN lezen wij in de Vlaamsche School : « De
belangwekkendste gebeurtenis der laatste tijden op letterkundig gebied
is de verschijning van HENDRIK IBSENS nieuw stuk Klein Eyolf,
Er is zeer weinig handeling in, het gaat om zoo te zeggen in
eene doorloopende tweespraak op, en ten tooneele gebracht, zou
het er, dunkt ons, maar een mager figuur maken.
Niettemin boeit het steak bij de lezing, vooreerst omdat de
dialoog zoo levendig en natuurlijk is, en dan, en misschien wel
voornamelij k, wegens den geheimzinnigen wasem, die er om zweeft,
gevoegd bij de betoovering der poezie, wier machtige vleugelslag
u onbewust optilt uit de stoffelijke beslommeringen van elken dag,
om uwen geest te voeren naar hoogei sferen, waar de gedachte
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troont, waar de meest verborgen gewaarwoordingen der menschelijke
ziel zich komen openbaren.
Gelijk zooveel andere gewrochten van den beroemden Noorschen
schrijver is Klein Eylof niet heel duidelijk van strekking. Achter
de karakterstudie van Mevrouw Rita Allmers, de recht zonderlinge
moeder van den knaap, lijst de fantazie, de bedoeling van HENDRIK
IBSEN, die, alles wel overwogen, misschien nooit eene bepaalde
thesis op het oog heeft, en enkel zijne toeschouwers wil laten
meegevoelen, dat er, naar SHAKESPEARES woord, meer dingen in
den hemel en op aaide zijn, dan waarvan onze wijsbegeerte zich
bewust is. »
De Gids van Februari deelt ons eene lezenswaardige ontleding
mede van het nieuw diama van IBSEN en beschrijft als volgt de kunst
van den meester : cc Weinige weken geleden verscheen een nieuw
drama van een dichter, voor wiens talent de kunstmiddelen middelen
zijn en niet doel; wien het niet te doen is, eene richting, die zijn
sympathie heeft, te verheerlijken, maar iets te scheppen, dat grijpt.
Realistisch — of, wil men liever : naturalistisch — is zijne kunst,
want hij houdt z ch aan de natuur en schildert de menschen met
al hun kleinheden. Maar idealistisch is zij niet minder, want de
dichter gelooft aan dingen, die niet gezien worden. Symbolisch
is die kunst, want kleine gebeurtenissen zijn dikwijls het beeld van
wat de oplossing van het geheele stuk zal zijn; maar toch natuurlijk,
want die bijomstandigheden doen zich als toevallig voor en hebben
geen pretensie; hun diepere beteekenis blijkt eerst aan het slot.
Impressionistisch zou men ze kunnen noemen, en zooveire zij veel
in weinig woof den zegt en den lezer het gewichtigste zelf laat denken.
En mystiek is zij in de hoogste mate, want zi j predikt waar heden,
die het den mensch niet gegeven is, anders dan in beelden uit te
spreken. »
Multatuli — De MULTATuLI . letterkunde is verrijkt door een
bundel brieven van TINE aan hare vriendin Mevrouw Omboni.
Zi j toonen hoe deze vrouw altijd in haren man en zijne ootbeelden
geloofd erg hem altijd gesteund en gesterkt heeft.
Hélêne Swarth -- In nr 39 van het Berlijnsch Ma;aTirz
fur Litteratur, bespe Bekt HUGO GROTHE de Passiebloemen van
onze groote dichteres.
Daaruit : SWARrxs innerste Natur ist wol vorzugsweise romantisch. Aber rhie Romantik ist nicht schal, nicht blaublumenhaft
sehnsuchts‘oll, sondern sensitiv. Ihre Bilder sind oft von visionarer
Realistik. Die Naturbilder sind schillernd, welch und sinnlich, die
echte Freilichtmalerei.
GROTHE besluit zoo : De nieuwhollandsche lyriek is ftisch
en oorspronkelijk. Naast HÉLÈNE SWARTH staan nog een heele rijs
talentvolle poeten.
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Wie 't niet zien wil, moge het dan hooren : meer en meer
dringen onze jonge letteren door in den vreemde ! (Vl. School)
Bilderdijk. -- In de Verslagen der K. Vl. Academie staat
er eene schoone studie van AUG. SNIEDERS over BILDERDIJK. Daarin
lazen wij het volgende : « Als DA COSTA hem, in zekeren zin,
op gelijken raag wil stellen met VONDEL, GOETHE en SHAKESPEARE
zijn wij het niet met hem eens ; maar als BUSKEN-HUET vooral
zijne zwakke en onpoetische regelen aanhaalt, en slechts nu en
dan hem een schraal lauwer blad toewerpt, dan vragen wij of de
eerste zich niet al te veel liet geleiden door zijn dankbaar gevoel
van den leerling tot den meester; of de tweede niet volop gehoor
,gaf aan zijne overal pikant doorstralende radicale denkwijze; of
de ongeloovige niet optrekt tegen den geloovige, de revolutionnair
tegen den hardnekkigen behoudsman ?
Trouwens, men make geene vergelijkingen tusschen dichterlijke gemeen of talenten; men late elk dezer in hunnen eigen
werkkring. Door de eigenaardigheid, die elken waren dichter
kenmerkt, wordt zelfs eene betrekkelijke vergelijking hoogst moeilijk,
zooniet onmogelijk. De vlucht van dezen is de vlucht van genen
niet. Terwijl deze in een engen kring blijft leven en daarin schittert,
stapt gene, zooals Shakespeare, de grenzen aller kreits°n over
en schept karakters, die vandaag waar zijn, zooals zij het gisteren
of liever van eeuwen her, zijn geweest.
BILDERDIJK was en bleef, voor ons, modernen, te veel een
-didactisch dichter, welk genre in zijne dagen, en bij hem tot in
het laatst zijns levens, bloeide; hij heeft noch de stoute vlucht
-van VONDEL, noch de rijk gevarieerde en staalharde scheppings-kracht van SHAKESHEARE, noch het mild en ingrijpend gevoel van
GOETHE. Hij is geleerder dan de twee eersten; hij is even doorkneed als de derde in klassieke geleerdheid ; maar hij weet deze
in geen zoo behaaglij k kleed te tooien, noch zij ne taal zoo zangerig
te maken.
De dichter is een stijve predikant als hij dogmatiseert; grof,
maar scherp, als hit hekelt; weleens stroef en erg onkiesch, als
hij vertelt. Fiine humor heeft hij niet en eeuwig is hij een
requiem-poeet, altijd en in alles geleerd. Maar schoone, schilde-.
-rende, tintelende bladzijden, prachtige grepen worden in zijne
werken niet gemist. Men late hem in de omlijsting, waarin hij
zich bewoog en vergete niet dat hij leefde in de dagen van overgang
tot een nieuw tijdvak, in welk laatste zijne denkbeelden werden
-vei zwonden en hij zelf als een dor riet gebroken werd...
Erkent met mij zijn meesterschap over de taal, trots al zijne
slordigheden, zi j ne onnavolgbare plooibaarheid van het rythmus,
zi j nen krachtvollen versbouw, zijne schilderachtige woorismeding.
Zijne etymologieen zijn vandaag niet altijd gangb are munt meer,
neen! die wetenschap heeft nieuwe richtingen gevonden ; maar de
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taal heeft hij gelouterd, verrijkt en versterkt, het vers van zijne
vervelend-dreunende eentonigheid verlost, kortom, hij stond aan
let hoofd van al de letterkundigen zijns tijde. Zijn vers had soms
den vleugelslag des adelaai s... » (Oct, 'g I )

Frederik Van Eeden. — De Broeders, tragedie van het
Recht, is een nieuwerwetsch tooneelspel van FREDERIK VAN EEDEN.
'W. G. VAN NoUHUYS bespreekt het in den Spectator. Hij sluit
als volgt : c< Wat is en blijft deze auteur een bevooi rechte.°
Al vindt men in onze dagen van mystiek gedoe het ai tiestzi j n Iets om laag op neer te zien, ik bedoel Iets heel hoogs als
ik VAN EEDEN een kunstenaar noem. Ik blijf het jammer vinden
dat het geheel van De Broeders niet wal helderder is, maar ook
voor wie geen lust mocht hebben zich te verdiepen in den zin,
na te sporen te quint-essens van deze tragedie, is er nog veel
schoons te genieten. Wat een rijkdom van mooie verzen. En ik
bedoel hiermede niet alleen de fraaist klinkende, maar ook die
waarin zijn groote gaaf zich uit van den juisten toon en de juiste
uitdrukking te vinden op het rechte oogenblrk. » Onze franschgezinden gaan hun lust naar modernism in Frankrijk voldoen,
niet wetende dat er in Nederland langs dien kant evenveel genoegen
1e smaken is en evenveel voorbeelden van veifijnde kunst te vinden
en te genieten zijn.
Claus. — POL DE MONT beoordeelt in de Vlaa ^nsche School
.den Beeteno ngst van CLAUS : « De idylle neemt epische afmetingen
aan. Of zij er veel bij wint, de idylle ? Of zij er niet veeleer wat bij
Vei liest, en wel in de eerste plaats Iets van den zoeten eenvoud en
de bekoorli j ke intiemiteit van den kleinen en nederigen in hun
natuurlijke omgeving? doch om 't even ! De schilder wilde het
buitenleven nu eens zien met het oog van een eposdichter ; zijn
Treden, worstelend met den harden grond, wilde hij voorstellen
gioot als Homeros' helden, slaande met breede slagen reuzige
zwaardklingen breed rond zich. Wij nemen vrede met zijne opvatting,
en blijven, nu als te voren, in zi j n stuk waardeeren de kranige,
Moeke teekening naast het mooie. soliede koloriet, de uitstekende,
ofschoon in de vetste verte niet akademische groepeering en het
indrukwekkende geheel. »
WETENSCHAPPEN.
Terpen. -- In den Fi iesChen Volksalmanak van 1895 komt
er eene uitvoerige bijdrage van den heer PH. VAN BLOM : Wat de
,terpen ons leerera. Daarin wordt ten eerste nagegaan hoe wij ons
waarschijnlijk het ontstaan dier hoogten hebben voor te stellen;
vervolgens laat de schrijver ons zien van welke groote waarde
zij zijn voor de beschavingsgeschiedenis dei Friesen. De in de
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terpen gevonden voorwerpen geven een overzicht van den toestand'
der bewoners in verschillende tijiperken. Zip leeren ons hunneleefwijze kennen, hoe landbouw en veeteelt werden uitgeoefend,
welke handwerken en bedrijven hun bekend waren, hoe zi j zich
kleedden en voedden. De invloed door de komst der Romeinen op
den toestand der Friesen uitgeoefend wordt door de terpen toegelicht,
evenzeer als de opbloei van den handel, het toenemen in welvaart,
het ontwikkelen van de behoefte aan voos werpen van de kunst, aan
sieraden en opschik uit lateren tijd.
Indisch — Hoe dikwijls moet men het volgende verwijtsel niet
hoorgin : Er bestaan geene Vlaamsche wetenschappelijke werken?
Welnu, 't bestaan veel Dietsche wei ken in Noord-Nederland en
heden, voor dezen die het nog niet zouden weten, melden wij het
verschijnen van een Handboek der Indische Klankleer, in vergelijking
met d:e der Indogermaansche stamtaal. De opsteller is de gunstig'
gekende taalkundige Dr C C. UHLENBECK.
Saksische Huizen. — Al is het dat er op sommige hofsteden
van Westvlaanderen, namelijk in 't bloote nog eigenaardige, wellicht'
friesche gebouwen staan, meenen wij niet dat er Oudsaksische
huizen in Vlaanderen te vinden zijn. Anders is het gelegen in de
omstreken van Lubeck ; daar zijn er nog huizen zonder schoorsteenen,
met de stallingen aan 't huis gebouwd, voor de paarden al den eenen
en de koeien langs den anderen kant. 't Vereen fur Lubeckzsche
Geschzchte und Alterthumskunde heeft een verdienstvol werk verricht
met de teekeningen dier oude hofsteden op te nemen en nauwkeurig
hunne inrich'ing te beschrijven. Lees daaiover eene merkwaardigestudie in 't Zeitsch7 ft van 't Verein (Band 7, heft 2, 1895).
Val van Niniveh -- In een opstel van het Muséon over'
het einde van het rijk van Assyrie komt Z. E. H. DE MOOR tot
het besluit dat Niniveh, 't jaar 6o8 v. C. moet vergaan zijn.

Wetenschappelijke Benamingen. — Om des te beter te lukken
in 't verdietschen der wetenschappelijke benamingen, zie men ook,
na hoe men elders te werke gaat. In dit vak verscheen het volgend
werk te Bielefeld bij Helmich : Verdeutschungsworterbuch (3 M.)

Pithecanthropus. — In zijn Natzirliche Schopfungsgeschichte
heeft HAECKEL in der tijd dwaasheden uitgekraamd over de tusschenvorm, die mensch en aap zou verbinden. Dat niet bestaande,
gemiste wezen had hij reeds gedoopt met den hoogdiavenden
name van Pzthecanthropus. 't Is gemakkelijker namen scheppen
dan wezens. Wat heeft men naai die ontbrekende schakel der
dierkundige keten al niet gezocht! Dr DUBOIS, een Nederlandschegeleei de heeft ze -nu gevonden in de Indische eilandzee. Zijn vond
bestaat uit een kies, het dak van een schedel en een linker dijben,
waarmede hij, met het briefken van CUVIER het hersenschimmig,
wezen optimmert. Helaas! De geleerden beweren dat het dijbeen
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wel dat van een mensch is, maar kies en schedeldak niet.,. en
spotten met DUBOIS.
Descartes. -- Men weet dat DESCARTES Nederlandsch kon en
veel in Nederland verkeerde. E. H. MONCHAMP heeft daar veel over
geschreven en laatstmaal nog eene lezenswaardige studie laten verschijnen over de betrekkingen van DESCARTES met IsAAC BEECKMAW
en over hetgeen de groote Franschmazi van dezen Nederlander
geleerd heeft. (Bulletin de l'Académie royale des Sc., des Lettr, et
des Beaux-Arts, 1895 n° i).
Americana. — In het Internationales Archiv fur E'thnographie. Deel VII 5 en 6 staat er eene bijdrage van GIGLIOLI over
de Ars Plumaria in Peru. De kunst van kleedingstukken met
veeren te versieren, heeft in vroeger eeuwen in Amerika een
groote hoogte bereikt; so nmige staaltjes van die veder-mozaiek
zijn nog overgebleven. Evenals in Mexico wer.l deze industrie ook
in vroeger eeuwen in Peru uitgeoefend. De gewoonte der Peruvianen
om met de dooden ook de door hen gebruikte voorwerpen te begraven, gevoegd bij de eigenaardigheden van klimaat en bodem zijn
oorzaak, dat bij het opgraven van oude begraafplaatsen zeer fraaie
specemina van die Ars plumatia aan den dag zijn gekomen.
Oud schrift. -- Er is een nieuw stelsel van bediedteekens
of hietoglyphen ontdekt en een pi ce Phoenicisch schrift van Greta
en Peloponesus.
Mithra. — Wij wekken onze lezers van Sleidinge en omstreken
op eens na te gaan of de Mithram kermisse op Daasdonck nog

gevierd wordt, welke gebruiken daar nog in zwang zijn en welke
legenden nopens Mithi a daar nog verteld worden.
De heer Em. VARENBERG las een verslag over de vereering van
Mithra in Vlaanderen, in 't oudheidkundig Congres van Brussel.
Nu is er een hoogleeraar van Gent, M. CUMONT, die een
uitgebreid en zeer geleerd weck uitgeeft over de geheimen van
den dienst van Mithra.
De godsdienst van Mithra komt uit Perzie en in de eerste
eeuw onzer tijdrekening verspreidde hij door gansch het Roomsch
keizerrijk en telde veel aanhangers.
't Werk van M. CUMONT is de vrucht van vele opzoekingen
en zal een gtoot belang opleveren : men zal er al de schriftelijke
bescheeden in vinden uit het Oosten, alsook al de taal- en oudheidkundige gedenkenissen wegens Mithra, die in 't Westen verneembaar zijn.
Pitthem, 17 Maart 1895.
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DE WRAAK VAN DEN HEMEL.

q

valt thans de regen bij stroomen,
Woest waait de wervelwind huilend door 't woud,
Dat er de boomen van sidd'ren en kraken;
Zwart is de nachtlucht, en aaklig, en koud.

LETTEREND

Winfried, de stoute, de grimmige ridder,
Angstig gevreesd, om zijn schrik'lijke kracht,
Rent er en holt er in toomlooze woede,
Voort door het woud, in dien ijs'lijken nacht.
Zwart glimt het ros, dat met klett'rende hoeven,
Hijgende, schuimende vliegt als de wind,
Rood blinkt 't helmet en het schild van den ridder,
Rood is zijn rinkelend harnas getint.
Vuur spat er rond uit zijn rollende oogen,
Bleek als de dood grijnst zijn grimmig gezicht,
't Is of de duivel, der helle ontvaren,
Rent in de duisternis, schuw voor het licht.
Ijslijke spoken, de schrik van het menschdom,
Gloeiende Wellust, afzicht'lijke Haat
Jagen hem voort als de loeiende stormwind
Tot haar die heeft zijne liefde versmaad.
Ginder, in 't grijze eeuwenheugende klooster
Achter die machtige, donkere poort,
Daar schuilt de jonkvrouw die hem is ontvloden ;
Voort ijlt de ri lier, voort, immer maar voort !
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Machteld, de vrome, de beeldschoone maget
Heeft zich in 't klooster den Heere gewijd;
Winfried, de woesteling smacht naar de schoone;
Hij zal het winnen van God in den strijd!
Voort jaagt de hartstocht den go(l'loozen ridder,
Voort jaagt de ridder het , c luimende ros;
Plots'ling, daar flikkert een lici t in het donker :
« Daar rijst nu d'abdij ! » Hij rent er op los.
En uit zijn borst stijgt een raat'lende juichkreet,
Woest rolt zijn gloeiende blik in het rond;
« Halt! » En het strijdros het briescht en het steigert,
Vlug springt de ridder van 't paard op den grond.
« Open, doe open, >' raast Winfried in woede,
gonst op de poort met zijn machtige speer;
Angstig en sidderend luistren de nonnen :
« Hemel, wie is daar; bescherm ons, o Heer! »
« Open, doe open ! » zoo brulde de jonker,
Hakkend en beukend met 't zwaard op de poort;
Huiverend vlieden zij ras ter kapelle,
Alle die maagden, zoo god'loos gestoord.
Voort hakt de ridder met dav'rende slagen,
Dof dreunt het door gang en kloosterpand heen ;
Angstiger, angstiger worden de nonnen,
Immer nog vuriger hunne gebêen.
Eindlijk, daar wijkt zij en ploft ze ten gronde :
Voort vliegt de ridder met rinkelend zwaard,
Voort langs de donkere en eenzame gangen,
Tot hij het licht der kapelle ontwaart.
Hemel, wat hoort hij? Zijn 't eng'lengezangen,
Zielenbetooverend in pracht en in macht ?
't Zijn de gebeden der bevende maagden,
Ruischend daarhenen, zoo lief en zoo zacht.
Winfried blijft staan op den heiligen drempel,
Luist'rend in twifling naar 't smeekend gebed;
Heeft soms de hemel zijn ziele getroffen,
Heeft soms de Algoede zijn maagden gered?
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Woest rolt zijn blik langs de biddende schare;
Waar is zijn Machteld, waar is zijn bruid 2
Ginder voor 't altaar, daar knielt ze in gebeden
« Winfried geen lafheid! o Winfried, vooruit! »
Kreten van angst rijzen op uit de kerke ;
Ziet, ziet, die duivel, ontsnapt aan de hel,
Grijpt naar de blanke, bezwijmende jonkvrouw,
Vlucht met zijn roof uit de ontwijde kapel. —
Nog woedt het onweer in toomlooze woede,
Nog waait de wervelwind huilend door 't woud,
Dat er de boomen van sidd'ren en kraken;
Zwart is de nachtlucht, en aaklig en koud!
Rat'lend en rommelend rolt steeds de donder,
Hemel en aarde staan steeds nog in vuur
Door het geflikker der sissende bliksems :
God, welk een aak'lig, verschrikkelijk uur!
Voort, immer voort vliegt de vrees'lijke ridder,
Klemmend in de armen de sidd'rende maagd;
Blind van den bliksem en doof van den donder,
Midden den storm die giert en die jaagt.
Hemel, och ziet, wat een ijslij ke bliksem,
Bleekblauwe sprankelen spatten in 't rond;
Hoort, wat een knett'rende slag van den donder :
Groote God! Winfried stort dood op den grond.
't Paard springt ter zijde van angst en ontzetting,
Vliegt als de stormwind terug met zijn schat
Naar de kapel, waar het koor van de nonnen
Immer voor Machteld nog weende en bad.
Dood ligt de ridder: ..... het vuur uit den hemel
Stortte op hem neer, in dien ijslijken nacht!
God had gesproken door donder en bliksem;
Schriklijk zijn wrake, ontzettend zijn macht.
W. KERREMANS.
Antwerpen.

ZEZZEI ALIZEZ
DE NACHT VOOR PARASCEVE.
Amice, ad quid venisti?
Juda, osculo Fihum hominis tradis?

ERUSALEM, Jehova

geve
Dat in 't gezicht van Moriah,
Uw nijdig kroost bij 't Parasceve (I)
Geen Godsmoord plege op Golgotha.
Waartoe die toortsen en die zwaarden?
Soldaten, kiest de steile baan;
Dooft uit uw fakkels, hellebaarden
Weerspiegelen het licht der Maan.
Ziet gij dien engel schittrend drijven
Uit Hooger kring naar lager sfeer?
Hij daalt in 't smartoord der Olijven
Vertroostend tot den Christus neer.
Daar ligt de Herder zonder schapen,
Geknield met 't aangezicht ter aard',
Terwijl de zijnen rustig slapen,
Hun matte wimpers zijn bezwaard. (2)

-

Gesterkt staat Jezus op en nadert
Het drietal liggend in het mos,
Te midden van het jong gebladert',
Verrukkend in zijn voorjaarsdos.

(I) De dag voor Paaschen. (Voorbereiding tot het Paaschfeest.)
(3) Erant enim oculi eorum gravati.
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« Kunt gij geen stonde met mij waken?
,Verraden word ik dezen nacht;
Zoo gij uw trouw niet wilt verzaken,
Volhardt al biddend, houdt de wacht.
Bar Jonas, (i) waartoe dient het wapen,
Dat hoogmoed in uw gordel stak?
Slaapt in, thans moogt gij rustig slapen,
De geest is sterk maar 't vleesch is zwak. » (2)
De valsche Iscarioot sluipt nader,
Gezonden door het Sanhedrin; (3)
De heiligschender, Godverrader
Omhelst den Heiland in der min.
Geveinsd spreekt hij den goeden Meester
Het Ave Rabbi huichlend toe,
Beweging komt in struik en heester.
De Godmensch antwoordt wee te moê :
« Mijn vriend, waartoe zijt gij gekomen,
0 Judas, gij verraadt aldus,
Gewetenloos en zonder schroomen
Den Zoon des menschen door een kus ! »
Nu keert zich Jezus tot de knechten,
Van eerbied en verbazing stom :
« Wien zoekt gij, ween wilt gij bevechten? »
--- « Den Nazarener! » — « Ego sum! »
Zij storten op dit woord ter aarde,
Doch Heiden noch Israeliet,
Hoe krachtig Hij zich openbaarde,
Ontzien den Leeuw van Juda niet.
Zij binden Jezus als een roover,
Gehoond, gelasterd en gesmaad,
En geven den Ontschuldige over
Als booswicht aan den Joodschen Raad.
.Hasselt.

KAREL QUAEDVLIEG.
d

(i) Zoon van Jonas : de Heilige Petrus.
(2) Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
(3) De Hooge Raad der Joden, voorgezeten door den Hooge-Priester,
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Symphonien en andere gedichten, door EMANUEL HIEL, werkend
lid der Kon. Vlaamsche Academie. -- Gent, drukkerij A. Suffer. 1894.
Prijs : fr. 3,00.
Deze nieuwe en lijvige bundel van den viuchtbaren Dendermondschen
dichter, is van zeer afwisselenden inhoud en knelt eene groote verscheidenheid op. Cantaten, syrrtphomen, liederen en liedjes wisselen er af in bonte
wernehng. Doch wanneer men het boek uit heeft, en reen eenige oogenblikken lang de indrukken verzamelt welke van de lezing bijgebleven zijn, merkt
men al spoedig dat Hiel in de eenste plaats een dichter is van liederen, en dat
het -- niettegenstaande de onbetwistbaar groote verdiensten van zijne andere
gedichten, zij mogen dan cok behooren tot het lyrische vak en symphonien
betiteld woiden of cantaten zijn, -- dat het in zijne liederen is dat hij het
volkomenst en natuurlijkst zijn gemoed w eet uit te storten en zijne bezieling
lucht te geven.
Alles, hoedanigheden en gebreken, heeft bij Hiel iets eigenaardigs,
iets persoonlijks. Waarom zouden wij zijn gebreken gaan loochenen, wanneer ze toch algemeen erkend w orden en kunnen verschoond worden door
te wijzen op den Duitschen invloed dien Hiel, meer dan wie ook onder
onze Vlaamsche dichters, ondergaan heeft. Soms wouden schoone gedichten
door een zweem naar pathos ontsierd. Maar daarentegen treft men bij geen
onzer dichters eene zoo hooge mate van 'zangerigheid aan, zoo dat men wel
mag zeggen dat Hiel's liederen muziek zijn.
De bundel waarover wij handelen bevat twee hederenkransen, waaronder zich stukjes bevinden welke behooren tot het allerbeste wat uit
Hiel's pen is gevloeid. Het eerste heeft voor titel Durmelzederen, het tweede
is,een cyclus liefdegezangen . Bloemeken. Frnschheid is het kenmerk van de
Durmelzederen; warm gevoel spreekt uit Bloemeken. Indien het niet geheel
en al overbodig was door bewijzen te willen staven dat Hiel een uitstekende
dichter is, dan zou ons slechts een enkel ding bezwaar opleveren : de
moeilijkheid om te kiezen tusschen zooveel schoons. Wij vertrouwen dat
de lezer ons zal willen op ons woord gelooven, en dat door den bijval van
dezen nieuwen bundel de zanger zal mogen aangespoord woiden om de uitgave voort te zetten van de talrijke dichtstukken, waarvan aan het slot van
deze Symphonzen aangekondigd wordt dat ze eerlang in het licht zullen
gegeven wouden.
Ziehier verder hoe een bevoegd letterkundige Hiel beoordeelt, ter
gelegenheid van dezen nieuwen bundel, die, in 't oorbijgaan gezegd, ook
een pereltje is in opzicht van stoffelijke verzorging :
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Men mag Hiel aanschouwen als een der grootste hedendaagsche
lytiekers. Dit be« ezen de geleerdste critiekers van Duitschland, Engeland
en Frankrijk, en nog beter de talrijke toondichters die op Hiel's scheppingen
tii erkten, waaronder de Meesters F. A. Gevaert, Peter Benoit, Gustaaf
,Huberti, K. Miry, Nicolas, Adolf Samuel. Frank Servais, Richard Hol,
Antheunis, Flor. Van Duyse, Franz Andelhoff, Van Gheluwe, Van den
Eede, Edward Goitebeeck, Willem en Joost de 1.101, Deswert, Alfred
`Tiiman, Dumon, Fagel, Paul Gilson, de Boeck, enz. Veischeidene zijner
gedichten werden N eitaald in het Fiansch, het Hoogduitsch, het Engelsch,
het Italraansch, het Spaansch, enz. Met iecht roemde hem de heer Omer
Wattez één der populairste onzer dichters. Laat er ons nu bijvoegen, dat
men een aantal zijner gedichten in het Russisch vertaalt, en dat weldra
De Lucifer, getoondicht door Peter Benoit en De Laatste Zonnestraal,
getoondicht dooi Gustaaf Hubert', te Moscou en te Sint-Petersburg zullen
opgevoerd worden.
In zijn nieuwen bundel overheerscht weer zijn meesterlijk lyrism
Het werk is, met de welwillende toestemming, aan Hare Keizerlijke en
Koninklijke Hoogheid, Maria Hendrika, Koninginne der Belgen, opgedragen.
Wordt de Dichter geliefd en gevierd, hij dient ook in zijne werking
ondersteund te worden. \Vij duiven dan ook hopen dat deze uitgave een
ruim debiet zal vinden en zoo wel moge gelukken als die van de Monodramen en andere gedichten.
Simon de Toovenaar, door KAREL QUAEDVLIEG. - Hasselt'
St.-Quintinus-drukkerij, 1894. Prijs : fr. 2,00.
De eerste indruk dien deze epische verzenbundel maakt is die
van zeer verzorgd. Zeer verzorgd : dit spreken tot u het handige formaat,
de nette letter, de keurigheid van de heele stoffelijke uitvoering. Zeer verzorgd : dit gevoelt men ook bij het lezen van die regelmatige, aan al de
klassische voorschriften beantwoordende hexameters waarmede de bundel
aanvangt. De hexameter, — eene maat eilaas waar niet ik alleen toch
zulken hekel aan heb t -- wordt van tijd tot tijd dooi andere maten
onderbroken Gewoonlijk kortere, natuurlijk. Doch ook wel eens langer e, en omdat dit in 't geheel niet meer zoo natuurlijk is, daar de
hexameter gewoonlijk als de logste en langste onzer Vlaamsche dichtmaten
wordt beschouwd, schrijf ik er als specimen een paar over. Op bl. 21 leest
men toch in een aanspiaak N an Simon Magus .

0, stervelingen, 'k voer tot u 't veropenbarend woord,
Aan u erkondig ik de waarheid, edel volk aanhoort :
Tn ee hoofdbeginsels zijn er, zonder einde noch begin,
Van heu zijn alle geesten uitgegaan. Als een gewin
Zijn beiden uit derzelfden stam en aan elkaar gelijk.,.
En cp dien toon en in die maat gaat het voort. Er zit overigens in deze
zeNenviceteis ep en zoo weinig poezie als rn de zcs` oeteis •—vielke men b. v.
op bl. Ig aar. tieft
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De leer van Simon was een mengsel van Boudhismus,
't Esoterismus van Egypte en 't Platonismus
Van Alexandrie, gepaard aan 't dwaalbegrip
Des persiaanschen zend's. De joodsche struikelklip
Aaneengeschakeld met de vele godenstelling,
Bracht 't twijflend menschdom op een duizelige helling.
En we vinden het zeer jammer dat een dichtstuk, dat blijk geeft
van zooNieel studie en zooveel zorg, en van werkelijk talent, door bladzijden
ontsierd is, zooals deze waaruit wij deze beide zoo prozaische uittreksels
afschrijven.
Want niettegenstaande de schoone gedeelten welke talrijk voorkomen
in de achttien zangen van het uitgebreide gedicht, hebben dergelijke
beschouwende of niet zonder geiektheid beschrijvende bladzijden voor
gevolg dat de aandacht vermoeid geraakt, dat men den draad van het
verhaal uit het oog verliest, dat men verstompt wordt en ongevoelig en
onbekwaam om de schoone gedeelten te genieten.
« Het gedicht, » werd terecht opgemerkt in het Boerennieuws van
Het Vlaamsche Volk, e maalt den strijd van het opkomend christendom
tegen de wreedheid en de schandige driften van het heidendom, ondersteund
door de listen van Satan. In dit opzicht mag het vergeleken worden met
Webei's Drr enzch/1 Linden, waarin ons de zegepi aal van Christus' liefdeleer
op het Noordsche heidendom zoo treffend geschilderd wordt. Weber's
heldenzang is meer menschelijk, die van Quaedvlieg nicer bovennatuurlijk,
dat is te zeggen meer goddelijk en vooral meer dunelsch. »
De beoordeeling van Het Vlaamsche Volk, met haar lof en hare
critiek, treden wij in het algemeen bij. Wij wenschen den dichter geluk,
om de stoutmoedigheid w aarmede hij zijn zware taak heeft aangedurfd en
volbracht , het hangt van hem af, dat hij rang neme onder onze goede
dichters, en dit op eene enkele voorwaarde, dat hij namelijk zijn geesteskinderen minder met het welgevallig oog eens vaders dan met den
gestrengen blik eens criticus zonde beschouwen 1, ooraleer ze in het licht
te zenden. Alle bombast, alle holklinkende woorden en volzinnen, die bij
ontleding niets zeggen, onbarmhartig van kant gelaten en gezorgd dat steeds
eene leidende gedachte al de onderdeelen van het werk aaneensnoere en
verbinde. Doch het zoude ons spijten met zulke bemerking onze beoordeeling te besluiten. Wij wenschen Idat deze een gunstiger indruk make,
want het gewrocht verdient liet ten volle. Om de talrijke schoonheden en
de verheven tooneelen welke het bevat, weze dan ook ons laatste woord
de uitdrukking van onze gelukwenschen tot den schrijver.
Ja dit gewrocht mag als eene gebeurtenis gerekend worden in de
geschiedenis onzer letterkunde, en om te bewijzen dat dit oordeel het
oordeel is van anderen ook, schrijven wij hier een uittreksel af uit het
Fondsenblad dat Szmon de Toovenaar zelfs een heldendicht noemt
Prachtige tooneelen, op vele plaatsen in even prachtige verzen
geschetst. Doch niet altijd is de verhevene poëtische toon volgehouden,
soms vervalt hij tot platheid en alledaagschheid, iets wat niet de minste
verwondering baren moet als men den grooten omvang van het ontwerp
in aanmerking neemt.
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« Wij wenschen den heer Quaedvheg den bijval toe dien zijn werk,
dat van belezenheid en hoog dichterlijk talent getuigt, ten volle waardig is.
Behalve de boeiende tafereelen in den veihajendeu trant geschreven, zal
men er ook op zichzelve staande herzangen in aantreffen, welke onder
de beste voortbrengsels onzer hedendaagsche dichters verdienen gerangschikt
te worden.
« Onder deze behoort een « lofzang aan de zon », alsook « aan God »,
« Hij, die deze en dergelijke strofen maken kan, is voorzeker den naam
van dichter overwaardig. Zijn werk zal dan ook — ondanks eemge onvolmaaktheden — zin e dichterfaam voor goed vestigen. »
De Vakvereenigingen, door Tn. COREMANS. - Antwerpen,drukkerij gebroeders Bellenrans, Eiermerkt, 12. Prijs : fr. 0,25.
Ofschoon de hier aangeduide stof reeds in menigvuldige boeken,
tijdschriften enz. behandeld werd, zal dit werksken nog ware diensten
bewijzen.
Wel is waar, over de natuur en het testaanrecht der vakvel eenigingen, over de oude gilden en hunne afschaffing, over de noodzake-lijkhefd van nieuwe, op onzen tijd aangepaste vakbonden, worden hier
weinig versche gedachten te berde gebracht. Doch wat daarover moet
geweten worden, is hiel zoo bondig en klaar samengevat dat de verhandeling als een kostbaar handboek gelden mag. Het is bijna een
catechismus, maar minder droog en mat. De schrijver heeft aan zijne
van aard ernstige stof genoeg kleur en veif weten - te geven om de
lezing aangenaam te maken.
In de laatste hoofdstukken geeft de verveerdiger vooral bewijzen
van eigen denken en praktisch doorzicht. Hij past er zijne grondbeginselen toe op cl,! Antwerpsche toestanden en toont hoe zelfstandige
vakbonden zich rond de bestaande Vrede's moeten scharen. De katholieke volksvrienden der Scheidestad zullen zeker de wenken van hunnen
onderpastoor verstaan en naar weerde schatten. De waarheid is hier
des te , meer indringend dat zij, naar ons oordeel, met zooveel bescheidenheid als scherpzinnigheid wordt voorgesteld.
Ofschoon Antwerpsch vooral in de laatste hoofdstukken, is het
boeksken toch ook Belgisch. De toestanden toch zijn in andere steden
zóó verschillig niet. Daarom zal het, mutatis mutandzs, overal alseen wijze raadgever welkom zijn. Dit gunstig onthaal wenschen wij
den schrijver van herte.
Manuel d'antiquités homériques devant servir principalement a l'étude de l'Iliade, par l'abbé GRAVEZ - Leuven, Ch. Peeters.
Prijs : fl. 1,5o.
Dit weikj e van 115 bladz. zal zeker zijn nut bijbrengen in de
colleges, en elders ook bij de personen welke een juist be ,rip begeeren
te hebben over zekere zaken van de Grieksche oudheid
Het geeft kortbondig doch klaar uitleggingen cm er alles wat in
Homeros besproken en verhandeld wordt . koningdom, adel, volk,
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godsdienst, recht, oorlog enz. enz., en natuurlijk zal die kennis niet
weinig bijdragen om aan de studenten den tekst begrijpelijk te maken
Warm zij het aanbevolen aan leeraars en scholieren.
Oefening der volmaaktheid voor alle christene geloovigen
volgens den H. Aiphonsus de Liguori, door Pater SAINT-OMER,
Redemptorist, uit het Fransch vertaald door P. J.-A. MIEVIS, Priester
der zelfde Congregatie. 2 boekdeelen in-I20 , elk van ruim 400 bladz.
Prijs : in percaal gebonden, rood op sneê, fr. 2,50; franco per post,
fr. 2,75. — St.-Truiden, J. Leenen.
Meest al de boeken die over de volmaaktheid handelen zijn slechts
voor zekere klasse van personen geschreven, en gewoonlijk voor priesters
en religieuzen.
Men heeft het voordeelig geoordeeld eene veehandeling uit te geven,
die dienstig zij voor de geloovigen van alle standen, en gedacht, dat
dit werk gunstig zou aanvaard worden, omdat het uitsluitend getrokken
is uit de werken van den H. Aiphonsus.
Reeds lang vroegen de godvruchtige zielen een werk dat het kort
begrip der leering van den grootera Kerkleeiaar zou wezen en hun
het merg zou aanbieden van al wat zijne schriften het meest gepast
bevatten, om de zielen te onderwijzen, te troosten en te heiligen.
De priesters, zielzorgers en bestierders van congregatien, zullen er
eene overvloedige en degelijke stof in vinden voor hunne onderrichtingen
en conferentien ; de kloosterlingen een kostbaar handboek voor hunne
geestelijke lezingen, en de geloovigen eene gemakkelijke en zekere
opleiding tot hunne eeuwige zaligheid.
Zijne Eminentie de Kardinaal Dechamps, zaliger gedachtenis, en
Monseigneur Rutten, Gioot-Vicaris van Luik, beoordeelden het werk
op de waardeerenste wijze.
De Geestelijkheid van Antwerpen in 1798-99, naar oorspronkelijke oorkonden door A. TIPS. - Antwerpen, Kennes. Prijs : fr. 2,00.
Hoe meer men de geschiedenis doorgrondt en documenten verzamelt, hoe gruwelijker ons de wreedheden der Fransche overheersching
op het einde der vorige eeuw in het licht gesteld worden.
Het irerkwaardig werk van den heer Thys is vol met bewijsstukken
over het ievolutionnair orkaan dat in die heillooze tijden over België
gierde. De Fransche omwenteling heeft al hare beloften laten protesteeren
en in plaats van de vrijheid bracht zij de afschuwelijkste tyrannij mede.
Tegen 8972 Belgische priesters werd er deportatiebevel gegeven
en meest al stierven gedurende de reis of wel te Cayenne zelf. De heer
Thys deelt omstandig de lotgevallen mede der Antwerpsche geestelijken,
alsook de dood van den revolutionnair Roché in de hoofdkerk met
een hamer door een onbekend gebleven moordenaar den kop ingeslagen,
en het schielijk overlijden van den priester Housen op het oogenblik
dat hij het proces-verbaal teekende van zijnen eed van getrouwheid
aan de Constitutie van het jaar III.
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In het oud bisdom van Mechelen waren er op 1550 priesters
177 beeedigden, waarvan 7o hunnen eed herriepen. Antwerpen zelf leverde
er 17.
Ten slotte, een belangwekkend boek vol wetenswaardigheden gesteund
op handvesten en oorkonden.

Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring der
stad en des voormaligen Lands van Dendermonde, 2 e reeks,
5 8 deel. 1894.
Een der ijvervolste kringen onzes lands, die ' zich toeleggen op
oudheid- en geschiedkunde, is voorzeker die der stad Dendermonde
Geregeld zet hij zijne werkzaamheden en uitgaven voort, en dat beide
niet zonder belang te noemen zijn, bewijst, onder meer, het laatst
verschenen deel zijner Gedenkschr ften.
Dat behelst : Des bzens et de la proprzété d'après les coutumes,
par P. DE CROOS, avocat, zeer lezenswaardige bijdrage tot de kennis
van den grondeigendom, in betrekking met het leenrecht en de voormalige costumen. — De collegiale Kerk van Dendermonde, geschieden bouwkundige studie, door P. DE MAESSCHALCK. - Inventaire des
pièces d'artzllerze exzstant a Termonde en 1686, door AL. PINCHART.
— Charles de Smet, ancien prészdent du tribunal de ire instance a
Termonde, par A. B. — De veyheerlykhezd van Moorsel, Gevergem
en Wieze, en hare costumen, door J. BROECKAERT. De oude manier
van rechtsplegen, de rechten en plichten der gerechtsofficieren, alles
wat over de oefening der justitie in genoemde heerlijke bezitting te
meiden is, wordt hier bondig en klaar beschreven. — Dendermondiana,
door J. BROECKAERT, behelzende mededeelingen ever velerlei wetenswaardige zaken, met betrekking , tot Dendermonde. — Over de twee
schilderyen van A. van Dyck, te Dendermonde, en over de Zwarte
Zusters, aldaar, door J BROECKAERT. --- Notice sur trots carreaux
émaillés trouvés a Termonde, par P. DE MAESSCHALCK. - Over
het karakter en de zeden der Dendermondenaars. -- Le chdteau
des Espagnols a Termonde, par A. B.
Zooals uit deze opgave blijkt, heeft elke weetgierige lezer hier
zijn gading : kunst, letterkunde, historie, oudheid, zede- en beschavingsgeschiedenis enz, Het we ggedrukte boek behelst 415 bl. in-8°.

Davids-Fonds. HOOFDBESTUUR. -- In zijne zitting van 28 dezer,
te Brussel gehouden onder voorzitterschap van den heer P. Willems,
heeft het Hoofdbestuur besloten :
Twee nieuwgestichte aídeelingen te erkennen, de eerste te Pervijze,
de tweede te Namen ;
middelen te beproeven om zekere Oost-Vlaandersche afdeelingen,
die schijnen te rusten op hunne lauweren, tot meerdere werkzaamheid
aan te sporen;
ten nutte van de talrijke inschrijvers op den buiten, een boek
uit te geven, opgesteld dooi den eerw. heer van Speybrouck, over
de Hoenderteelt,
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in 1897 een werk te verspreiden van de n. eerw. heer Martens,
over de .Electrzcztezt ;
insgelijks tot nut der landbouwende klas een boek uit te geven,
over de Bzeenteelt, opgesteld door den eerw. heer van Emelen;
een hulpgeld van i,000 fr. te verleenen voor het standbeeld, op
te richten aan dichter Ledeganck, te Eekloo.
De rekening over 1894 sluit met een merkelijk bons. Een gedeelte
daarvan zal bij het reservefonds worden gevoegd, om in 1898 op eene
alleszins waardige wijze de honderdste verjaring te vieren van den
Boerenkr yg.
Einde Augustus of begin September zal het Davids-Fonds te
Brugge een driedaagsch letter- en toonkundig feest vieren.
Het Hoofdbestuur koestert de hoop, dat de prijskamp voor novellen,
eindigende op i October 1895, een aantal aantrekkelijke verhalen zal
oplevei en.
Davids-Fonds. Vlaamsche liederen. — Ter pers : Een bundel
Vlaamsche liederen, die door het Davids-Fonds worden uitgegeven.
Wat het letterkundig gedeelte aangaat, zijn de liederen ofwel vertalingen van beroemde dichters van Duitschland, ofwel oorspronkelijke stukken,
beide door onze beste Vlaamsche dichters vervaardigd.
Voor het toonkundig gedeelte heeft men eene keus uit de edelste,
de schoonste gewrochten uit het Duitsch repertorium; zij dragen den naam
van MOzART, VON BEETHOVEN, SCHUBERT, WEBER, MENDELSOHN,
SCHUMANN, GLUCK enz.
Deze liedeten zijn vooral geschikt om op concerten te worden
gezongen ; enkele dragen den stempel van het volkslied ; alle zijn gemakkelijk van uitvoering en daarom ook zullen zij bij onze kunstminnende
Vlaamsche bevolking welkom zijn.
Het werk wordt gediukt in-8 0 , het zal een honderdtal bladzijden
behelzen en tegen geringen prijze verkrijgbaar zijn.
Uilenspiegel. — Geheel het land wordt overstrooid met het prospectus eener « geilrustreerde » uitgave, getiteld : De legende en de heldhaftige,
vrooly'ke en roemrijke daden van Uzlenspzegel en Lamme Goedzak zn
Vlaanderenland en elders. Men noemt dit : « het meesterwerk van den
Belgischen schrijver Charles de Coster ».
« Iedereen kzegt het prospectus) kent de geschiedenis van den populairen Uilenspiegel. Doch Charles de Coster heeft aan die type van
Vlaamschen geest, ook de algeheelheid van haar Vlaamsch karakter willen
geven. De Coster's Uzlenspzegel is de levendige uitdrukking van den
Vlaamschen aard ; luchtig, onbekommerd is de Vlaming en blijft hij zelfs
bij tegenspoed. Ongelukkig onder alle overheerschingen, wroette hij steeds
met zijne armen en zijnen lach in de voren der -ellende, doopte hij steeds
zijn hard, zuurgewonnen brood in de vroolijkheid zijns harten. Den
dwingeland bestrijdt hij, met evenveel voordeel, zoowel met 't snijdend
wapen als met het bijtend volkslied.
K Na Uilenspiegel, als kind, de grappen te hebben laten bedrijven die
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de overlevering ons navertelt, laat de Coster hem ook man worden, toont
hij ook zijne hoedanigheden van echten Vlaming, zijne taaiheid, zijne
vastberadenheid, en Uilenspiegel wordt de Vlaamsche geus, die opstaat
tegen den snooden Philips II en zijne inquisitie.
« Van Uilenspiegel — den geest van Vlaanderen — beeft de schrijver
het grootste heldendicht (') van het wakkere Vlaamsche volk gemaakt,
al zijne smart, zijnen weemoed, zijne eilaas zoo luttele vreugd bezingend.
De oude legende is een episch roman ( 1) geworden.
« Want Uilenspiegel krijgt een levensdoel : Klaas, zijn vader, werd
levend veibrand en Soetkin, zijne moeder, geradbraakt door de heilige
Inquisitie; hij wil zijne ouders wreken, hij wordt de hoofdman van een
troep opgestane geuzen. »
Volgens de Coster waren het dus de burgerlijke rechtbanken niet,
die de oude wetten op de Inquisitie toepasten, maar de priesters, en de
plaat (gemeen genoeg) welke, bij het prospectus, de marteling van eenen
geus vooistelt, geeft geestelijken (paters met en zonder kap) te zien.
Burgers kunnen 't niet zijn, want in de XVIe eeuw droeg men geen kap
of kaproen meer.
Karel V wordt in het werk geheeten « den moordenaar van ons land ».
't Is jammer dat de Coster niet meer tot de levenden behoort, men zou hem
kunnen vragen wat hij den roemrijksten monark zijner eeuw, buiten zijn
ongelijk j egens de stad Gent, weet ten laste te leggen, en waarom hij de
waarlijk groote daden verzwijgt, welke den zoon van Gent voor altijd
hebben beroemd gemaakt.
« Keizer Karel en koning Philip (zegt de schrijver in zijn voorwoord)
zullen hun leven lang kwaad doen, door oorlog, knevelarij en andere
misdaden. » En hiermee is 't vonnis gestreken over den keizer, die, onder
al de vorsten, welke den staf over ons land gezwaaid hebben, de populairste
is geweest, en gebleven !
« In eene gloedvolle taal geschreven, is de idylle van Uilenspiegel en
Nele, zijne verloofde, de verheerlijking van het verheven Vlaamsche volk,
dat verguisd wordt. » -- Bombast. Welk verband kan er bestaan tusschen
de idylle van een verliefd paar en de lijdensgeschiedenis van een volk?
Zoolang de Coster bij de echte geschiedenis van Uilenspiegel bleef,
was hij meesterlijk : niemand in België heeft, met eene Fransche pen,
zóó goed voor het volk geschreven als hij; waarom moest hij zich
bezondigen aan den bijlap ?
Vergeten was de Fransche Uilenspiegel. Fransch (zeggen wij) en dat
is het persoonlijk werk van de Coster : valsch in opvatting en in strekking.
Mogelijk is 't om die reden dat de uitgevers het werk aanbevelen als...
« den Vlaamschen Bijbel x !
De Coster had onze oude Vlaamsche legende maar moeten laten wat
zij was : de kluchtige geschiedenis van eenen guit, verteld om te doen
lachen, en niet om kwaad bloed te doen kweeken door vervalsching van
geschiedenis en romantische overdrijving, die te zijnen tijde verwondering
verwekten, maar nu weinig meer dan een medelijdend schouderophalen.
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De inschrijving op de vertaling van de Coster's boek staat open in al
de socialistische kringen des Vlaamschen lands.
« Wat dient er meer gezeid?

Koninkl. Vl. Academie. -- Vergadering van M art. — Bij
het openen der zitting wenscht D r Hansen in hartelijke bewoordingen
Dr Snieders geluk, met de hem gebrachte hulde naar aanleiding van
zijn sojatig jubelfeest en met zijne bevordering tot officier der Leopolds orde.
De bestendige secretaris leest eenen brief voor van den heer
minister van binnenlandsche zaken, in antwoord op, een schrijven der
Academie, om gemachtigd te worden de verslagen over het Woordenboek der Nederlandsche Taal uitgebracht, in d- Verslagen en M dedeelingen op te nemen. De Minister oordeelt dat dergelijke oficieele stukken
niet voor openbaarmaking bestemd zijn : ten gepasten tijd zal daarvan
aan de redactie van het Woordenboek mededeeling worden gegeven.
Door den heer Hiel wordt een gedicht voorgelezen de Meesterzangers, en door den heer Simons, eene belangrijke studie over het
Beowulf epos.
Op voorstel der commissie van nieuwere taal- en letterkunde, beslist
de Academie tot het uitgeven van het ingezonden werk van den heer
H. Meert • Onkruzd onder de Tarwe, proeven van taalzuivering.
Welhaast zal de Academie van vege het Gouvernement het borst.beeld ontvangen van Jan-Fr. Willems door den beeldhouwer Kasteleyn
en dat van Kanunnik David door D. Van den Bossche.
Plaatsnamen. -- De Commissie, bij koninklijk besluit aangesteld
tot het overzien der plaatsnamen van Belgie, heeft het eerste gedeelte harer
taak voleindigd.
Het werk heeft, betrekkelijk, lang geduurd, maar zoo iets ken niet met
.overijling worden verricht. Van de grondige studie en den arbeid der
Commissie getuigen 18 zware portefeuilles, behelzende, boven de verslagen
dei 175 zittingen, en het algemeen eindverslag, opgesteld door den heer
Coopman, de uitgebreide briefwisseling met aichivarissen, geleerden en
plaatselijke besturen, de notas door de Leden der Commissie iogeestuard
en wat dies meer.
De heer Minister heeft het werk der Co nmi,sie me ie, e 1eeld aan de
Commission centrale de statistzque, welke haar oordeel er over heeft uit te
brengen.
Prijskampen. -- De maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen schrijft eenen prijskamp uit; onderwerp : Een Conservatorium
voor toonkunst en uitgalming. Het programma vragen aan den heer
j. Bilmeyer, Voorzitter, Appelmansstraat 21, Antwerpen.
De koninklijke liedertafel Zang en Vriendschap te Haarlem, schrijf t
eenen prijskamp uit voor het beste mannenkoor zonder begeleiding,
met Nederlandschen tekst, en waarvan de uitvoering ongeveer to of
15 minuten mag duren.
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De mededinging is beperkt tot Hollandsche en Vlaamsche toon
dichters De prijs bestaat in een gouden eerepenning van 1 5o gulden
met eene belooning van 1o0 gulden in geld.
Inzending dec mededingende stukken voor i5 Juni aan den heer
Niephaus, secretaris; de jury zal voor i5 Sept. uitspraak doen.
t De hertog de Noailles, zeer gekende Fransche economist, die
talrijke en gewaardeerde werken achterlaat, waaronder : Cent ans de république aux Etats-Unis, en waarin hij bewijst dat de wanorde het onvermijdelijk gevolg is van te veel democratie.
Hij schreef ook : De la de'centralzsation en Angleterre; Revenu,
Capital et Salatre, leur solzdarzte'; Syllogisme economzque; lllémozre
sur le Caroubier, Recherches sur l'estimation de la Rzchesse nationale et
przvée en France et en Annleterre, l'Agrzculture et l'Industrze devant la
légzslatzon douanière.
-^ Cesare Cantu, de wereldberoemde Milaneesche letterkundige en
geschiedschrijver, wiens Storza unzversale, in 37 bd. in 1837 te Turijn
verschenen, in verscheidene talen overgezet is geweest. In 1890 vulde
hij zijn werk aan met Giz ultzmz trente annz. Voor zijn gewrocht La
Lombardia uel secolo X VII (1832), dat hij een geschiedkundig commentaar op Manzoni's Promessz sposi noemde, deed de Oostenrijksche
Regeerlag hem in de gevangenis zetten ; het is daar dat hij, volgens
er beweerd wordt, met eenen tandenstoker in toet zijnen roman schreef
lllargherzta Pusterla.
De Vlamingen zijn hem eene bijzondeie melding verschuldigd,
want als Cantu ie zijne geschiedenis der middeleeuwen van Vlaanderen
spreekt, en onze b2schaving en invloed op geheel de beschaafde wereld,
met zijne machtige pen schetst, dan legt hij de getuigenis af dat Vlaanderen dan in Midden-Europa, de zending N ervulde eens in de oude
geschiedenis door Griekenland vervuld, tei wijl Gent, Brugge en Yper
de rol gespeeld hebben eens door Athenen, Sparta en Theba vervuld.
Hij was in 1803 geboren.

Sacher-Masoch, de vermaarde Galicische romanschrijver, is te
Lindenheim overleden. Hij werd geboren te Lemberg bleef altijd zijnen
oorsprong getrouw. In alle omstandigheden gaf hij lucht aan zijne antiDuitsche gevoelens.
j- Henry Raudinson, Engelsche officier, die zich beroemd gemaakt
heeft door zijne studie over de Perzische cunéiformische schriften of spijkerschriften.
Í Edm . Beaucarne, gedurende 5 o jaar liberale burgemeester van
Eename. Hij gaf in 't 1 cht verschillige schriften over de aloude vermaarde
abdij zijner gemeente en over de gebeurtenissen van 1830, waarin hij te
Gent eene werkzame rol als orangist gespeeld heeft.

1 Edouard Collinet, dichter en tooneelschrijver te Parijs.
t Adolf Pauli, rustend hoogleeraar te Gent en lid der Konink-

lijke Academie. Hij was een onzer bekwaamste en meest bekende
bouwkundigen : onder andere bouwde hij alhier het burgerlijk hospitaal,
het Blindhuis, het Jongensweeshuis en de Nieuwe Hoogeschool. Hij
stierf toevallig te Keulen, 75 jaar oud.
Í Mgr Ricard, Vicaris-generaal te Aix, schrijver van verscheidene
werken -over geschiedenis en apologetiek. Zijn laatste lettervrucht was
Zettres a 1Y1. Zola en waarover de schrijver de gelukwenschingen mocht
-ontvangen van Zijne Heiligheid den Paus.
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J. G. FREDERIKS e n F. JOZ. P. VAN DEN BRANDEN

1888-1892
2 deelen, royal octavo, 918 bladzijden, in twee kolommen gedrukt.
In plaats van 30 frank slechts fr.

12,75

ANTWERPEN IN DE XYIIId FEIN
voet- dc-rn in v al d c i- Fr'ansch e n
e

door EDWARD POFFE
PRIJS : FR. 3,0

0.

ËLEMENTS DE LA PSYCHOLOGIE HITMAINE
COURS PRUFESSI': 1 , 1R

J. .J. VAN Slfc;[ ;VLIET
Professeur à 1'Université de Gand.

Prix : fr. 8,00.

^ ES INFLUENCES DE LA MISËRE
SUR LA CRIMINALITÉ

par I'Nbbé M. de Saete
Prix : fr. 2,00.

SCINTILLEVIEN TS
poésies par JEAN CASIER
Prix : 2,00 francs.

,
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A FRIK A
DRAMA ISW VIJF BED I.7VF.N .EN IN VL-'RZEN
door Ridder Edward Descamps
Nk Bekroond in den internationalenletterkundiren prijskamp voor het beste werk
over de slavernij in Afrika

voor hot rr'oderlaudsc.h tooueol overgericht,
door M. J. A. VAN DR0OGENBROE11 , der Koninkl. Vl. Academie

Prijs : fr. 2,50.

,Sqm,pfloaiirn nn anbe” Osiangrn
dooi I \4ANI'ZSZ. ZPI}?1.

Prijs : fr. 3,00.
t
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FLAMMES ET rLAMMELHES
Poéfties par A . Casier.
Prix : 1 franc.
/

L'ESPAGNE 'I'I1ÉRESI ENN 1,
ot

^ Pèlerinage d'un Flamand k toutes les fondations de S ainte Therese
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3ij C. L. VAN LANGENH u YSEiN, te .Amsteruarr.,, verschijnt

D E iUHIZ.ISTELIj KE KUNST
IN HOLLA\TD EN I. N VLAANDEREN,
VAN Dr.

GEBROEDERS V AN EYCK tot OTTO
T' O 57IENIUS
en POURBUS,
3 1 Staalolaten, met Monografieen, door P. GÉNARD, Prof.
W. A:TOLI., AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozei ALBEIl.DING^.. Ttulai. -- Tweede v e rmeerder d e druk.
(xroc t formaat.
'flea ttffeverir.. f,re:!, elke van t6
inkst, in 2 kolommen e n
."-let 7 rzbte.,.. Prii:; ;,er afiev.ryrir:; fi. .. . i[r. 1025i.
.^ s: x -.,a.:rsrc.^..u^m^zrsmx^-.e,^a®
...--ewK-a,eem•',,nM,S.e+r^..^-^::^r.:^. ^^aw:^ .^e.^.• ••... ^....^^ .•,.-..,^

BRMIHOPE & H. RTEL Bruxelles. Montagne de la Cour, 45.

Abonnement . la lecture musicale.
I. Pou rui mois fr. 2,50. Pour trois muis fr. 3. Pour six muis fr. 8. Pour un au fr. 12.
Les; bt flues de la ville regoivent, d'après leur pr,(pre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p •ovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuveut changer sous les quinze,jours.
II. Pour to muis fr. 5. Pour trois muis fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an Ir. 18.
Les a'a ones de la ville regoivent, d'après leur propre choix, 8 callers par semaine;
:3ux de la 1 rovince id cahiers it la fois qu'ils peu v eut changer tous les quinze jours.
LII.Pou' un muis fr. 7. Pour trois muis fr. 13. Pour sixmuis fr. 20. Pour'nu an fr. 35.
Les al ..nnés out droit ii vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pout un mois fr. 9. Pour trois muis fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour en an fr.-I5.
Les aha nnés ont droit à six cai,iers qu'ils peuveut, changer tons les jours.
1. L'AbHnnement comprend tons les genres le musique, à Perception : 1 0 des
partitio s d'orchestre, 2 0 des méthodes et etudes pour tous les instruments, 3 0 des
editions populaires de Breitkopf & Hetrtel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardes plus d'un mois. — § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen s instruments (Trios, Quatuors, etc.), comptent comme 2 cahiers ordinairen; • a ais it ne pourra être remfis a 1'abonn quo deux partitions I la fois. —
4. L s nouveautés ne peuveut dire dod,ue+ en abonnement que trois mois
apres ie . r publication. — § 5. Les abounds n . recevant que des cahiers, partitions, etc en bon êtat, dolvent s'engager à n,.u: e,e reinbourser integralement
la valeu r s'ils nous les reudeut maculés ou déchirés, plies ou roulés. Pour
leur en fi eiliter le transport, nous leur offrous d'élégants ports-musique au prix
de 1 fr .° 0 It 5 fr. —. — § 6. L'ahonneniaut est consideré comme continue
taut que des cahiers se trouvent entre les mains de 1'abonné. Catalogue

Dc 2a:tko:ldigii.lge,i in ht;t ADVERTENTIEBLAD
opge:iomt rl loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie ;;rooie tijdschriften, namelijk in de .Dietsche Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van le'e tijdschriften worden jaar t.ijks 2-1,000 afleveringen in
het licht gek even.

De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.
De prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.
lieeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Eau de Cologne.
Seule médaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 188g.
J. C. BOLDOOT
Fournisseur brevete des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. AMSTERDAM.
Dépóts : Amsterdam, Singel, n° 92. — Rotterdam, Reguliersbreêstraat,
no 42. — Rotterdam, Passage, n e 6. — Anvers et Brtn elles.

Eau de Cologne, Savon a l'eau de Cologne, Seddp Malian, Dui-zend-bloemen geur, Eau de Hollande, etc., etc. Exti ails concentres. — Boldoots Eau de Cologne is de meest gezochte, om
haar zacht en verfrisschend aroma, zij is bekroond met de
gouden medalje te Parijs in 1879, te Melbourne in 1880, te
Amsterdam in 1883, te Antwerpen in 1885, te Brussel n 1888.
Uitgave Gebr. BELINFANTE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJMANSHERTZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
met stempel, naar eene teekening van Jos. Israëls, en met portret
door Sluyter. -- Prijs fl. 7,50; fr. 45,75.
Vereenigde Dichtwerken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb

DOOLAEGHE, geboren te Diksmuiden, Westvlaanderen, België
(1826-1876). ---- 3 deelen, fl. 5. fr. 10,50.
Madelieven en avondlamp . . . . . ing. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,
Afzonderlijk ; Najaarsvruchten en Winterbloemen .
» f. 2,10 geb. 2,50 fr. 5,25
Nieuwste gedichten . . . . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— ' fr. 4,20

Het huis Cnperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór den
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.
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Abonnements - Einladung auf die KN EIPP-BLATTER. Z.eitschr ft fiir arzneiicse h`eilinethnde ?end naturg ernr'isse LeLenszoeise.
Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in W&rishofen.
4. Jahrg. 1894. Jii,hrlich erscheiuen 26 Nummern — wovon jede 24 Seiten stark
— sum Preise von t1LI2,50; bei direkter Zusendung im Ausland ill 3,80.
Die +. KneippblJ.tter das vorneiimste und verbreitetste Organ der Kneipp-Bewegung, enthalten neben Originalbeitr5gen vom Hochw. lferrn Pralat Kneipp, zahlreiche Artikel von Kneipp-Aerzten u. Kneipp-Freunden` ferner Kranken-Cieschichten
und Heilungen, Vereins- und Wbrishofener Nachrichten, Aerztlichen Ratgeber etc.
Anerkanntvorzi,iglichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen durch alle Buchhandluugen uud Postanstalten. Probenummern kos
tenfrei durch die
Verlagshandlung Auer in

:aekhandei j.-W.

VAN

EU - EN. Leiden.

De katholieke Organist. Onderrieiit in d:
a:;
r yGi,a::
schen Zang en in hetkerkelijkorgelspel, me, t •
al speel::. feuu:gen.1° ,? 4,23
Handboekje ten gebruikt bij Let onderwijs r,, den llre,ro_isc,achen Zang,
vierde vermeerderde druk
1,75
Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4°
fl 7,10
Jozef Maria Pignatelli. Eerre schets van de uitdrijving en de ophang der
Sociëteit van Jezus, door W. VAN NlsuwaNnOFP, S. J. Tweede Vermeerderde druk
- . 11 1,50
IL linnen prachtband . .
fl 1,90
'das ttoch cie Talmud? en wat is een Talrnudiuod ?Iets uit en van de verderí-.lhke geloofspunten en praktijken van het jodendom, door lor. A. RoeLiNe, heizier en verbeterd door MAX DE LAviAaQLE. Derde druk met een
nieuw voorbericht van den vertsier. 128 biz.
f 0,70
De geheimen der Vrtfinetseim ij, ontsiuterd
LEO TAMIL. Een deel gr. 8
van 1056 bladzijden met (i0 gelith. platen . .
. . . .
. . . . . . l l 7,90
In linnen prachthand
R 9,30
In halfchagrijn-lederen prachtbard . . . .
. . . . . . . . . . . ft 10,20
_
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B. HERDER, libraire-éciiteur Pontifical
A Fribourg en Brisgau

En vente
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M INIAT URES CHOYSIES
BE LA B;BLIOTSiEQUt

VA f 1C 4,:x

par FTIB7N _vZl.' BEISSEL, S. J.

DOGU.IIE N 'I'ti POUF, I:NE IiIS'i'OIRh: DE L A MINIATURE
AVEC XSS P1.-A\CIrI•: ES PHOTUTI P1E.
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áuslieher Itatgeber
Praktisches Wochenblatt fur alle dcutschen Hausfrauen.
Erscheint jede Woche einmal. — Preis pro (luartal nur 1 Alk.
Zu bez'iehen (lurch alle Buchltaiidlungen and Postanstalten.
Der Hliusliche Ratgeber enthàlt
n jeder Nummer belehrende Artikel aus
dem Geblete der Hauswirtscha ft, Geundheitspflege and Ersiehung. Ausserem wird in den Rubriken _ K Gesneinittziges, tldusliche Kunst, Fars Hans,
Getrtinke, Backcerke, Fur die Ki the

u. s. w. eine Fiille belehrenden
rerbffentlicht,

offer

In der A °-neitsstt%be werden Stick,
urd Filetarbeiten ,-:ráffentlicla. welche durrh reizende :1b!ldurgen erld,utert werden. — Ln u P;ch,)
1_aiw jeJe Al,oi:nertin koste.eios Frttgan
veriitTentlicheo, walche beautwortet werden. Das u F,a s ille,ton„ ist sehr reichhaltig
• -Asser einem grussereu,
nod span
sehr ltomane, werden noch
ut jeder i,u::u'aer I?.eisebesi;hreihungeu,
Humoresken, Erzi3,hlungen und gaais,hte

veriiffentlicht.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

KENNIS DER NATUUR
Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H, HEUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen fl. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde fl. 2,75. — Dierkunde en Plantkunde fl. 2,75.
moisifieravassiziamostr

WYNAND FOCKINK,

te Amsterdam,

Fabriek van Likeuren,
Opgericht in 1679.
van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurtenherg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

ROTL VERANOiKR

ENURES ET VERNIS D'IMPRIMERIE
PHOTOGRAVURE, PHOTOLITHOGRAPHIE, HELIOGRAVURE

J. :ALVA1TX, breveté
43, rue de Launoy, 43, Mob) obeek-Bruxelks.
TÉL1PHONE

N°

.1 2.1=;.

ADOLF WEIGEL
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie ancienne et moderne

I New and seeund-handbookseller

4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergartenstr. 4.

Grosses Lager antiquarischer and netter Bucher
aus allen Wisschenscbaften

Lieferant and Correspondent
namhaftcr Bibliotheken and Institute
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DE HUIDIGE OPVATTING VAN HET SCHOONE

tN DE KUNST.

AINE heeft ergens gespreven : « de kunst

is de geschiedenis der beschaving. »
Ieder kUnstvverk, waardig van dien naam,
dus, voor een meer of min aanzienlijk deel, de
weergeving van den, tijd waarin het gemaakt werd.
Die waarhekl komt ons nooit zoo klaar voor dan
wanneer wij de meesterstukken der ouden vergelijken
wet de meesterstukken der moderne kunstenaars.
Ieder voortbrengsel van de kunst, kenmerkt een
streven naar het zuiverste schoone. In die opvatting
van de schoonheid, was er, bij de ouden, evenwicht.
Bij ons is er geen.
't Is dat aan de ouden, de waarheid volslagen
onbekend was, terwijl wij, daarentegen, haar gevoelen,
zonder haar volslagen te kennen.
De oude kunstenaars leefden in een tijdstip
waarop de aarde, om zoo - te zeggen. in hare eerste
jeugd was. Het genot van den geest bestond in de
ontwikkeling- van het denkvermogen, het genot van
het lichaam bestond in de ontwikkeling van de spierkracht. En het volk dat 's morgens , met lauweren
de hoofden kroonde van zijne dichters, strooide
's avonds bloemen voor de voeten der kampvechters.
Van daar komt het dat de schilders der oudheid,
, eenvoudig- schilders zijn, de dichters, eenvoudig
dichters, enz. 't Is ook alleen ten titel van schildee-
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stukken, ten titel van gedichten, enz. dat hunne
meesterwerken bewonderd worden, terwijl zij, trouwens, ook op geene andere bewondering zouden
kunnen aanspraak maken.
't Is dus voor hen, en niet voor ons, dat
Theophiel Gautier, zijne vermaarde bepaling had
mogen schrijven :
« De dichter moet een werkman zijn; het is
onnoodig dat hij meer verstand hebbe dan een
werkman, noch dat hij anders doe dan een werkman. »
De ouden beschouwden de schoonheid in haar
zelve, schier in hare aardsche opvatting, en de schilder,
de dichter, de beeldhouwer, die een lichaam gegeven
had aan de fantazijen van zijne zinnen, stond verrukt
van vreugde, omdat het werk zijner kunst, nog
schooner was dan de schoonheid die onder de bepaling viel van zijne aardsche zinnen.
Vandaag is er geen kunstenaar, dien naam
waardig, die niet een zucht loost van ontgoocheling
wanneer hij de laatste hand slaat aan een meesterstuk,
en vindt dat er een afgrond ligt tusschen het schoone
zooals hij het gedroomd heeft, en het werk zijner
kunst, hoe verheven ook in de oogen zijner medemenschen.
't Is dat over de opvatting van het schoone, het
Christendom is gegaan.

Het schoone is slechts een deel van den luistervollen zonneglans, uitgaande van de waarheid. En
de waarheid, in hare opperste uiting is God. Wij
kunnen de waarheid dus gevoelen, niet haar doordringen, niet haar in hare volheid begrijpen, dus
ook niet haar weergeven.
Het Christendom heeft voor onze geestesoogen
den gezichteinder van eene gansch andere, van eene
gansch nieuwe wereld geopend. De ontwikkeling
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onzer gedachte om haar de wijsgeerige stellingen
der menschen te doen begrijpen, was niet voldoende
meer voor onzen geest. Het geloof in een leven
waar alles in het zuiverste, in het volmaakste schoone
zal herworden, heeft ons vervuld met verzuchtingen,
met droomen, met wenschen c:i begeerten naar
idealen, die, in deze wereld, Liet onder ons onmiddelijk bereik liggen. Die idealen dansen, bekorende
schimmen, ons voor den geest. Door den grijzen nevel
der eeuwigheid staren wij in eene wereld van louter
goud en louter bloemen, van louter lieven en louter
zonneglansen... Wij staren, staren, tot wij de beelden
meenen vastgeprent te hebben in onzen geest, en ...
telkenmale wij beprceven weer te geven, beseffen
wij, bitter, maar hoopvol tevens, dat de afstand tusschen
ons geloof en onze weergevingskracht dezelfde is
gebleven.
Zoo staan wij soms, bij stille zomernachten, aan
den oever onzer Vlaamsche zee tusschen de spokige
duinen. De golfslag klotst en spoelt, en kust de
wonden van ons harte, wiegend onze ziel op eene
andere zee, de zee der droomen en der verzuchtingen
naar de rustige kalmte van de rustvolle die vloeit
aan onze voeten... Het oneindige grijpt ons aan,
vervult ons gemoed met tranenbeelden, als wolkerige
sylphen dansend in den maneglans, ons hart tokkelt
als eene bovennatuurlijke harp, zangen wonderbaar
aangrijpend en schoon, en toch is het onzen lippen
onmogelijk uit te drukken wat ons gemoed vervult,
wat onze ziele droomt, wat ons harte zingt.
Van daar dat velen onzer kunstenaars, die het
ware schoone gevoelen, soms zeer lang en onrustig
zoeken. De grootste kunstenaars worden as de
grootste wijsgeeren, vaak ook de grootste droefgeestigen. Hun leven blijft een streven naar de
waarheid, die de grond is van gansch de kunst, en
ieder van hunne werken vraagt een traan omdat het
weergegevene steeds beneden het gedroomde, het
voorgehoudene, soms het geziene, bleef.
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Onmogelijk is het dat de geest zich geheel en
gansch dringe in het stof, tot het stof de hoogten
van den geest bereike.
Begrijpelijk is dan de kreet van een der grootste
kunstenaars uit het tijdvak der Renaissance :
« Bemin en werk! Bemin de kunst. Van al de
logens dezer wereld, liegt zij, het minst van al ».

Maar wordt dan elk meesterwerk van de kunst,
eene ontgoocheling te meer voor zijnen maker, en
ligt het in de bestemming onzer kunstenaars min
verheugd te zijn over hunne werken dan hunne
voorgangers der oudheid?
Ja zeker, zulks spreekt klaar uit schier al de
voortbrengselen der moderne kunst, zoowel uit de
symphonien van onze musici als uit de roerendste
bladzijden onzer grootste dichters en uit de meester
werken onzer grootste schilders; voor zulken, ten
minste, die daarin iets meer zien dan de volmaakte
afwerking der lijnen of de levendigheid van het
koloriet.
Er is meer : dat waas van treurnis is de grootheid van de christene kunst, en het kenmerk dat
zij, ballinge op de aarde, haar vaderland, dat is het
ideaal van haar pogen, in den Hemel heeft. Wat
geeft het dan of zij droefgeestigheid verwekke in
onze ziel en een traan ontlokke aan onze oogen?
Doet zij ons niet denken en droomen aan eene
hoogere bestemming? Brengt zij ons niet het bewijs,
dat de kunst in haar zelve, onmachtig is om te
troosten, en te zwak om als doel op te treden?
Onmachtig om de ziel te bevredigen, onmachtig
om eenen enkelen drop te droogen uit de zee van
tranen die spoelt in een menschenhart?
Zulken welke dus alleen de zuivere opvatting van
het schoone in de kunst, zoeken in de waarheid,
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welke zij, hier beneden, nooit zullen begrijpen, noch
weergeven, kunnen een juist begrip hebben van wat
het schoone is in de kunst, en waar het leiden moet?
Het schoone dat zij zoeken in de kunst, maakt er
den grondsteen van uit, en die grondsteen is de
waarheid. De anderen gaan van een gansch tegenovergesteld standpunt uit. Zij doen gelijk de ouden
en zoeken het schoone, uitsluitelijk, in de volmaking
van den vorm.
Hun onmiddelijk doel kan verschillen. Zij kunnen,
gelijk Zola, beproeven de dierlijke zinnen in den
mensch te bevredigen.
Zij kunnen, gelijk Pieter Loti, de droomende
reiziger, over wiens gouden epauletten van scheepsofficier. de fransche Academie haren groen gestikten
mantel heeft ge worpen, niets zoeken dan het hart
te streelen en het te bevredigen in eene zee van
liefdetranen en liefdekussen.
Zij bezitten de ware uiting der kunst niet, en
al hun pogen strekt maar tot éen doel : den vorm
zoo zeer te volmaken als het mogelijk is.
De kennis zelve van den vorm in de kunst is
reeds eene geleerdheid; maar die aanbidders van
den vorm kunnen ons streelen, niet ons ontroeren.
Andere kunstenaars dan zij, beschikten over minder
woorden, zij kneedden en herkneedden de taal niet
zoo machtig, en toch dringen zij door tot in het
innigste van ons gemoed; zij doen in onze harten
snaren trillen die wij voor iedereen verborgen meenden ; voor de anderen bewonderen wij, voor de schilders
bijv., in hunne Christusbeelden, wat wij bewonderen.
in hunne beelden van Judas : de fijnheid der vormen, het afgewerkte van het geheel.
Beide weergevingen laten ons even koud en
even onverschillig, en nochtans wat een storm van
gewaarwordingen hadden zij moeten opwekken in
ons gemoed!
Zulke aanbidders van den vorm moeten over
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hunne werken de zelftevredenheid gevoelen, waarmee
Hugo zijne gedichten beschouwde. Zij zijn op het
dwaalspoor der ouden, maar zij zijn slechter dan de
ouden.
Want de ouden, die hadden het begrip niet
van het ware schoone in de kunst; zij, zij begrijpen...
en zij twijfelen...

De werkkring van den christen kunstenaar is
dus een onophoudend en rusteloos streven naar eene
ideale schoonheid, waarvan de opvatting leeft in
zijne ziel, beeld van den Eeuwigen maker, onuitwischbaar daarin geprent, hem voorgehouden door
de leering Christi, en die hij beschouwt in de mystische
voorhoudingen van het geloof; maar welker vol.
maakte weergeving, welker vertolking, voor hem
een onvervulde wensch blijft, een wensch waarvan
de verwezenlijking, den Hemel en niet de aarde
behoort.
Vandaar de weerklank van heimzinnig treuren
die in onze harten antwoord geeft op de meester
lijke uitingen waarin de ziel van de grootste kunstenaars zich lucht geeft; vandaar de heimnisvolle
traan die in onze oogen opwelt, wen wij hun den
tol van onze bewondering brengen.
Die traan is voor hun het hoogste loon dat zij
op aarde erlangen kunnen. 't Is het bewijs dat zij
in onze zielen de zucht hebben opgewekt naar het,
hier op aarde, niet te bereiken oneindige, de onleschbare
dorst naar de zuivere bronnen der eeuwigheid. 't Is
dat die eenheid van gevoelen, van verzuchten en
wenschen allen eigen is die snakken naar het zuivere
schoone en het van den Hemel alleen moeten verwachten. 't Is dat wij in hunne meesterwerken onze
eigene gewaarwordingen, de eigene klopping van
onze harten terugvinden; onze eigene gedachten
onvergankelijk schoon gemaakt door de uiting welke
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zij, de kunstenaars, er aan gegeven hebben. 't Is
dat zij in hunne werken hun eigen zijn gebleven,
gebleven wat wij en zij allen zijn, christenen, groote,
droeve ballingen, op weg naar het vaderland waarnaar
hunne zielen verzuchten; waarvan zij de onvergelijkelijke schoonheid bewonderen kunnen in hunne
droomera, maar niet weergeven in de taal en met
de middelen van het ballingsoord.
Wat geeft het dan, wanneer wij ons werk
beschouwen, dat de afstand groot zij tusschen dat
werk en onze wenschen ? wat geeft het dat het
gedroomde schoone, altoos voor ons wegvliedt, zonder
dat wij er in gelukken, in het stof, zijn beeld te
doen herleven, en wij het beschouwen gelijk wij
ons verdiepen in de zee van liefde, stralend uit de
gogen van een kind, zonder er in te gelukken iets
te grijpen van die heerlijke rei van beelden die er
in zweven, gelijk witte zeilen op het donkere sop
der oceanen ? Wat geeft het dat onze handen onmachtig blijven het zuivere schoon weer te geven, zooals
wij het beschouwen, geteekend voor onze geestesoogen ? wat geeft het dan nog dat een traan over
onze onmacht in onze oogen kome perelen ? Die
traan is het symbool der hoop naar het zuivere schoone
dat onze zielen doet verzuchten, 't is de vooravond
van den glansrijken dag van het licht; 't is de
bode die ons de zekerheid brengt dat onze opvatting
van het schoone, hoe onbereikbaar ook op deze
wereld, steunt op de eeuwige schoonheden van de
waarheid, en de vervulling van onze droomen eens
genoten zal worden door het onsterfelijke deel van
ons eigen ik, in de gouden zalen, -- waar de Eeuwige
schoonheid ter eere, het eeuwig Hosanna van hare
minnaars klinkt!
ALLEENE.

PAUL BOURGET.

huidige Fransche literatuur brandt ten minste
zooveel wierook voor Mammon als voor Apollo,
't is te zeggen, zij wordt meer en meer een
winstgevende nijverheid. 't Naturalisme uitgeput zijnde,
zoo hebben de Muzazonen-Argonauten een nieuw Gulden
Vlies ontdekt, namelijk de « menschelijke ziel ». Gij
kijkt 'verwonderd op, lezer? \Vat, de menschelijke ziel,
werd zij niet gepeild, onderzocht, gekeerd en gedraaid,
hare edel- en laagheid, hare hartstochten, hare fijnste
gewaarwordingen, hare diepste verborgenheden, werden
zij niet in 't licht gesteld door de wijsgeeren en dichters der Oudheid en door hunne navolgers, in alle
eeuwen? 't Is waar : de menschelijke geest is een
onpeilbare afgrond, altijd oud, altijd nieuw, eene steeds
opwellende bron, een altijd ruischende muziek, een wisselend tooneel waar de driften in strijd optreden; geen
genie omvatte ooit het onuitputtelijke, onbestendige en
geheimnisvolle hart des menschen. Homeros, Sophocles,
Aristophane, Terentius, Dante, Molière, Racine, Bourdaloue, Bossuet, la Bruyère, Pascal, la Rochefoucauld,
la Fontaine, M r Pie, Veuillot enz. enz. zijn diep gedrongen in dien afgrond, in dezen vuurberg; maar wat zij
ook ophaalden en voor onze verbaasde oogen openlegden,
die kolk levert onophoudend nieuwe verschijnselen op,
en klanken en tonen stijgen er uit die nimmer werden
gehoord. De mensch blijft een eeuwige studie, en 't is
niet wonderbaar dat een jeugdige ploeg, met hernieuwden
moed, in de zielemijn is neérgedaald, Bourget is de
E
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opleider der « psychologen » gelijk zij zich noemen.
Wat vroegere schrijvers deden, in zekere . mate, om
hunnen werken meerdere schoonheid bij te zetten, zulks
nemen de huidige Columbussen voor hun eeneg doel.
Voorzien van vergrootglazen, gewapend met allerfijnste
messen en vlijmen, vestigen zij hunne argusoogen op
de geestmicroben en zij vinden, meenen zij, in hoekskens
en kantjes, krieldiertjes met tinten en schakeeringen die
ontsnapten aan de « oukens ». Laat ons zien wat
geheimenissen door Bourget's microscoop werden ontdekt. Eerste vond : « Onder de zielen bestaat er verscheidenheid. » Tweede vond • « Gelijk de bever afdijkt,
de nachtegaal zingt, de haan kraait, zoó beitelt, zoo
schildert, zoo dicht de kunstenaar. » berde opsporing :
« Het midden waar de ziel in leefde wordt veropenbaard door hare kunstgewrochten. »
Bourget levert ons hier koren met... kaf. Wij heeteli
« koren » die oude waarheden welke een schoolvos alleen,
zonder verschooning te vragen, zou durven uitgalmen.,
Wat? Alle geesten werden niet in denzelfden vorm gegoten ! Zekere vernuften zijn instinctmatig voortbrengend!
De letterkunde zou de uitdrukking zijn van een maatschappelijken toestand !
Wie bewondert de naieveteit niet en de verwaandbeid dezer « ontdekkers? » Wie kan den opgeblazen
en duisteren stijl verdragen in welken die « psychologische
vonden » worden onthuld ?
Wat is het kaf? De bewering dat ieder kunstwerk
steeds de getrou we afspiegeling is van des kunstenaars
ziel en van het midden waar hij in leefde. « Le livre
explique l'auteur et le milieu ou il vécut. » Ja, op
voorwaarde dat het ras der fantasisten en der schijnvheiligen uit de letterwereld verdwenen is, Hoe zal men
bewijzen, vraagt P. Cornut, dat Bossuet, La Fontaine,
Boileau bijna in denzelfden kring leefden ? Hoe de beeltenissen geteekend van Homeros, Shakespeare, Buffon, bij
middel hunner werken ?
Wij nemen aan dat boeken opzettelijk en met goede
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trouw geschreven om de weerspiegeling te zijn eener
verleden beschaving, hun doel kunnen bereiken ; echter
stemmen wij niet in met Bourget als er qui stie is de
cc tooveraars » aan te duiden die het leven zullen weergeven aan wat verzwolgen is in den kolk des tijds. Wij
vragen « genieën », Bourget « liedjeszangers ». « La physionomie et la psychologie d'une contrée se reconstruisent
avec une extréme fidélité par l'étude des chansons populaires qui ont poussé comme des fleurs dans les vallées, au bord des lacs, sur les montagees, » Balmes,
een echte psycholoog, wijst op de moeilijkheid om de
volle waarheid te achterhalen, niet alleen aangaande lang
verleden tijden maar zelfs nopens huidige gebeurtenissen.
Bourget laat u de 4 eeuwen van Peicles, Augustus, Lodewijk XIV bezichtigen in de zienbuizen der liedjeszangers,
tijdgenooten dier monarken
Wilt gij bekend worden met de beschaving onder
Napoleo, Lodewijk-Filip, Carnot, Faure, Leopold I
en II, verschaft u Beranger's gezangen. Hugo's « Chansons
des rues et des bois », Deroulède's « Chants des soldats et des paysans », Nadaud en onzen Antoine Clesse_I
De critiek is hard voor de « psychologie » van de
firma Bourget et C1e . Vergeleken met de wijsgeerige
zielkunde is zij maar « camelotte, psychologie de car-ton ». « Bourget raconte les mêmes banalités fatigantes
et puériles, que le naturalisme qui sténographie les
propos de trottoir. » Huysmans zegt : « Bourget!
avec ses romans pour femmes juives, sa psychologie
de théière ! Les psychologues ! un curd de campagne
en sait mille fois plus long qu'eux ; Hello est plus fort,
et il y a plus de science et de compréhension du coeur de
l'homme dans une page du vieux Ruysbroeck que dans
tous Ies Stendhal, tous les Bourget et tous les i?arrès
du monde. »
Jules Lemaltre zegt : « Tout détail extéileur lui
est un signe d'une kyrielle de choses cachées. Il va
aux idées générales avec aisance et allégresse, ainsi que
la chèvre au cytise. »
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Is 't waar dat Bourget kinderachtige, flauwe en
platte dingen schrijft? Grijpen wij in den hoop onzer
aangeteekende plaatsen. -- Verder stond een piano met
hare witte toetsen. – In eenen hoek ontwaarde ik eenen
bloempot. --- Telkens dat Armand den rook zijner sigaar
uitblies, ontblootte hij eerre reeks kleine tanden, dicht
geplaatst, maar de onderste waren onregelmatig, een
teeken, beweert men, van een woesten aard. .--- Het
voorhoofd was schier te hoog, bewijs dat bij haar, de
heethoofdigheid het gezond oordeel overheerschte.
Bij het aanschouwen, in Engeland, van eenen groep
kinderen wier opvoeding verwaarloosd wordt door hunne
ouders — mijnwerkers -- raast hij als volgt : « Errant
en barque sur ces eaux muettes et par un ciel tendu
de blanc, comme un cercueil de jeune fille, je songe a
ceux qui, tout enfants, avaient dans leur áme, de quoi
gouter la morse douceur de ce ciel et de ces eaux,
inconscientes victimes, de l'áme desquelles la fatalité
sociale a précocement arraché la fleur du songe. »
Welke verrassende nieuwigheid in de beschrijving van
Victoria-Station » : « Les voitures arrivaient, enlevées
au trot des chevaux rapides, qu'une bride trop serrée
forcait de relever la tête et de crisper leur bouche avec
douleur. Des hommes en chapeau de soie, et leur billet
dans la main, faisaient cirer leurs bones Des porteurs
roulaient des brouettes, déposant les bagages du voyageur qui les suivait dans le compartiment destiné à
une localité précise ». En niemand, eilaas, die murmelt : « Quandoque bonus dormitat Homerus. ^^ Nu
eenige staalkens van « psychologie de carton ». --- Hoe
meer hij redeneerde, hoe meer zijn vermoeden versterkte,
immers, met er over te redeneeres, peinsdé hij erop
en bijgevolg was zijn geest er mede bekommerd.
Bourget's personagen zijn onvermoeibare kakelaars.
Het oog op het glas van den microscoop, den vinger
op den pols, slaan zij het mecanisme gade hunner
ziel. Ach ! waarom kunnen zij deze uit het lijf niet
nemen, ontschroeven, openleggen gelijk de kinderen
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hunne speelpoppen en peerden van karton ! Hoe vervelend ook die lastig aaneengeschakelde reeks van opmerkingen en aandoeningen die kotse botse al doorheen
vermengd worden met schandalige tafereelen naar dewelke
Bourget getrokken wordt --- laat ons gematigd zijn -- als
« la chèvre au cytise ».
Bourget, onbekwaam om edele zielsaandoeningen
te vertolken, zaagt immer op dezelfde snaar : de wulpschheid kan des menschen dorst niet lesschee naar het
volkomen geluk. De held zijner romans is gewoonlijk
een rijke, trotsche, vadsige levensgenieter, als Armand,
in « Crime d'amour n, een versleten marionnet, geschoeid
op Dumas' de Ryons. De misha_glijke avonturen van
dezen Don Juan zijn eerder het werk der microben die
zijne ziel verwoesten dan van hem zelf.
Hoe brengt psycholoog Bourget zijnen held tot
inkeer? Dank aan een gevoelen van medelijden voor
de slachtoffers van Tijne driften. Wat het gezond verstand en de godsdienst niet vermogen, zulks wordt te
weeg gebracht door eene « revalenta » genaamd « la
religion de la souffrance humaine! « La compassion se
passe de toutes les dérnonstrations et de toutes les
révélations, parce qu'eile est la révélation permanente
et suprême. » Dat is nu waarschijnlijk de « psychologie
de théière » waar Huysmans van spreekt. Ruysbroeck,
Bourdaloue, Massillon, Hello, al de godgeleerden en
zielenbestuurders eischee, voor het mirakel eener bekeering, de samenwerking van Hemel en Aarde, de goddelijke genade aanvaard door des zondaars vrijen wil.
Voor de volherding in 't goede schrijven zij bittere
mederijnen voor, getrouw en volkomen te gebruiken
wil de bekeerde zich tegen hervallen vrijwaren. B:urget
is meer inschikkelijk en meer eenvoudig, « Armand
gevoelde iets (?) in zich geboren worden, iets dat hem
altijd zou laten leven en handelen, het medelijden )0
waaruit blijkt, dat het medelijden niet alleen de drijfveer is der bekeering, maar ook de waarborg der volherding 0 te lang miskende medelijden ! 0 zoete en
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zachte medecijn I 0 echte zielenheelster! 0 koelster der
driften, gij schenkt vrede en volherding in 't deugdzame,
zonder schok of stoot ! Met enen traan door u verwekt, wordt alle smet uitgevaagd en het hart baadt in
den « Stillen Oceaan »!
Ziedaar de nieuwste vond van Bourget, zedenmeester
der Fransche jeugd! 't Is waar, zijn « Armand » strookt
niet met den bekeerde volgens ... Bossuet, die zegt
« je veux qu'un pécheur soit troublé, je veux qu'il
frémisse contre soi-même; je veux qu'il s'irrite contre
ses faiblesses, qu'il se plaigne de sa Iangueur, qu'il se
fáche de sa l'acheté .... le bain de la pénitence est
un bain de larmes et de sueurs ». De groote kerkvoogd
heeft enkel -trouw in de oprechtheid eener bekeering,
als hij de ziel van den zondaar geschokt ziet tot op
hare grondvesten, ja, stortend op haar zelve, zoodat al
wat in haar bedorven was en verkankerd, vernield is en
begraven. Bourget lacht met dit versleten geneeskundig
systeem, dat snijdt, kerft en brandt in levend vieesch.
Met den balsem des medelijdens verlost hij zoo gemakkelijk van de wildste hartstochten als een tandentrekker
van de hevigste kiespijn. 't Zij zoo, echter men volgehet spoor van « Armand » gepantserd naar Bourget's
voorschrift, en men late ons weten hoe menigmaal de
zon is ondergegaan voor zij hem zag sneuvelen.
Het grieft den naam van Bossuet te plaatsen nevens
dezen van Bourget. Tien regelen van den genialen kerkvoogd ontvoeren aan de aarde, schokken het gemoed,
verwekken ernst, schaamte, schrik, bewondering. Wilt
gij van eenen weldenkenden en braven jongen een
ijdelen en vadsigen metdeuger maken, zendt hem als
leerling bij den salonbehanger Bourget.
Zijn uithangbord luidt : MagaTijn van nieuwigheden,
en van binnen treft men niets aan dan oude vodden.
Hij zelf is gekleed als een hansworst. Alle wijsgeerige
en literarische dwalingen raapt hij op en hij stapelt ze
in zijn donkere schappen. Die « éclectique » laaft zich
aan de bronnen van Taine, Renan, Flaubert, Baude--
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laire, Leconte de Lisle, Dumas enz. Met hunne wateren
vult hij de spons welke hij uitperst in zijne kruiken.
Hij erkent zijne middelmatigheid : « Moi, je ne suis,
hélas, qu'une moitié de poéte qui s'arrange comme elle
peut d'être cousue a une moitié de psychologue. » 't Is
de helft overdreven.

4
Om zijne valsche opvatting der letteren zal Bourget
zijn maanlicht zien verduisteren en de lampen zijner
planeetes uitgaan « une a une, comme les bougies
d'un candélabre dans les salons ». God, de ziel, de
geheele natuur vertolken met kunstig en eerbaar geschilderde beelden, dezelve bezingen met indrukmakende en
verheffende tonen, ziedaar de zending der wel begrepen
literatuur !
Lovendegern.
E. PAUWELS, pr.

WIT *ZIEZIEEZ
DE WET VAN I 9 SEPTEMBER i831.
( Wet die het Besluit bekrachtigde dat het Voorloopig Bsroinar

uitbracht op r6 n November 183o. Dit Besluit verzv9st het
Vlaamsch niet alleen als ambtelijke taal, m lar zelfs als
taal, het als een « patois » beschouwende.)

5

hoorde 't Walsche Zuiden
's Vlamings endelklokke luiden
in 't verkonden eener wet :
dood was hij, en hiet gered!

UICHEND

Dood was hij, met taal en teeleen
was hij in het graf gesteken .. .
Doch daar kwam, daar woei een wind
over 't doode Dietsche kind.
Als een monkeling van 't leven
kwam om zijnen monde zweven,
en daar trilde eentwat in hem
als 't herword-en van zijn stem.
't Zal perstaan zijn, 't zal herrijzen
zijn ... Neen ! wonderbare wijzen
roepen . halt ! dood blijve 't Diet;
halt ! 't ware overdreven, ziet!
Wat? de Vlaming zou herleven!
't Recht zoude in zijn taal geschreven?
Neen I geen wet ooit of besluit
geldig in zijn tale luidt.
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Slechts de tale van den Wale
is en blijft der wetten tale,
de andere -- zoo ge denken kunt —
blijft gedoemde kwade munt.
Eens geschreven, blijft geschreven;
Vlaming heeft geen recht van leven;
't is de wet die 't duidelijk zegt,
en die Wet blijve eeuwig 't Recht.
Die mag nooit veranderd wezen
Vlaming waar perstaan, herrezen;
eeuwig blijve hij in 't graf
dat hem vastklonk tot zijn straf.
Vocht hij dan en viel het slecht uit,
kwam hij diep verneêrd 't gevecht uit,
wijl in eigen land hem 't Recht
door een tolk moet voorgelegd.
Neen, den strij d heeft hij gewonnen,
maar de klos werd zoo versponnen
door Rogier en anderen dat
Vlaming in 't verlies maar zat.
't Vlaamsche diet alleen verspeelde
zij ne weerde en zij ne weelde
met het Hollandsch te verslaan,
't I [oilandsch bleef als volk bestaan.
Schoone winner was de Vlaming;
tot zijne eeuwige beschaming
stond hij plat en rut gespeeld,
voor den inzet blootgedeeld.
« Ga en dien den Waal! » bevool er
hem Rogier, en Vlaming doler —
dompelaar geworden bleek
in zijne eigenheemsche streek,
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bleek de mindere man; de heeren
konden, kunnen Fransch maar leeren,
en zoo is hij sedert dien
als de dienstbó wederzien.
« Jammer 1 » zeemen Vlaamschgezinden!!
« dat wij 't niet en konden vinden
-- spijts al onze sympathie! —
dat u, Vlaming, recht geschiê. »
Dat geen jonge pleiter wage
Bene Vlaamsche toog te dragen,
in het Vlaamsch zich voor te doen,
of men zal hem hoeren doen,
dat hij als een onbekwame
van den advokatenname
en van 't pleiten af moet zien
dat de Vlaming ga en dien'!
Dat hij op geen vrijheid peinze,
maar gewillig immer deinze
voor de handen die nooit staan
hem in 't Vlaamsch gezicht te slaan.
Dat hik Belg nooit zij verbolgen,
maar heel zacht en zoet 't vervolgen,
al den smaad hem aangedaan
trouw naar plicht blijve onderstaan.
Maakt men halfrechtdoende wetten,
met een eindje eraan te zetten,
bij gewijsde of bij besluit
schrappe men die wetten uit.
En begint die Belg te beven
van 't verbelgen • « overdreven I »
spotte men, het is de wet
dat hij moet en zal verplet!
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't Is de wet, en 't is geradig
dat men immer ongenadig
hem ten gronde stampe... o God
zie des Leeuwen leed en lot.
Wie ziet langer zonder ijzen
Leeuw tot lijdend lam verwijzen ;
wie hoort zonder huiveren hem
kermen als gemarteld lam?
kermen vier en zestig jaren,
zonder eenmaal op te varen,
smeekend klagen heel gedwee,
vruchtloos doende bede op be-ê.
Welk een hert nog kan bedaren;
welk een hoofd en voelt zijn haren
niet te berge rijzen, wen 't
naar zoo'n schouwspel 't oog eens wendt?
's Leeuwen weeklacht zou de steenen
roeren, wie al zou niet w eenen,
tranen ja van hertebloed;
mee gaan vechten, 't hert vol moed.
't Dwangspel maakt den Leeuw eens moede;
eindelijk van wee en woede
komt er als een bittere traan
in zijne oogen schitteren staan.

Wat 2 ! hoe waren wij op heden
teenemaal niet all' tevreden :
ziet! de helft van 't Staatsblad staat
in een levend Vlaamsch gelaat. -Levend 7 t t — Wis tot wat verkaling
heeft men 't minlijk woord : « Vertaling »
daar als likkroon op gezet,
als lief doodshoofd ! ach, hoe net!
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Zoo naar wijze en goê beraming
vond men 't kroontje voor den Vlaming;
en hoe anders ? 't is de wet. —
Daarom is het dobbel net!!!
Daarom heeten wij 't jaar dertig,
dat die wet schiep, net P pertig;
daarop zijn wij preutsdi en pront,
vr6 dat zulk een jaar bestond !
Scherts op kant! — Als lijkenkrone
zal zulk haatlljk hoofd ten hone
staan van Vlaanderen den Leeuw,
dag en jaar, van eeuw tot eeuw ?
Recht, zijn recht ja zal hij vergen —
brullende eischen, dat de bergen
en de dalen hooren hoe
hij 't geterg en 't jok is moe.
Bliksemen zal 't hier op de wallen,
op de sterkten van de Gallen,
tot de Leeuw met eigen maan
vrij zal op de puinera staan.
KAREL VAN DE PUTTE.

Te Asdooie, in Meen 1895.
AANMERKINGEN. — I. Endelklok d. i. klok die iemands overlijden
aankondigt. Men heeft ook endeldeure, endelschok (couplet), enz. 2. Rut
d. i. al zijn geld afgespeeld, mis au blanc. 3. Stuk te Ardooie gelezen
,in eene vergadering van den Vlaamschen Bond « Arnold Van Gheluwe's
Kring » en op diens verzoek ter opname aan « Het Belfort » gezonden.
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OPGEPAST!... DE TAALPOLITIE!

I.
<, Er is thans geen Zuidnederlandsch letterkunstenaar bij
ween de flaters niet bij dozijnen te vinden zijn. »
H. MEERT.
He! schrijvers uit Vlaandren : past op t
Ze komen gereden in galop...
Wie?... De mannen der taalpolitie :
Willem De Vreese en Hippoliet Meert,
Van gelijke conditie,
Vol eruditie en .. een beetje ambitie. ( i )
Ze hossen op hun stokkepeerd,
Van duivel, noch helle verveerd, (2)
Met felle trompetters voorop.
He , schrijvers uit Vlaandren : past op!
IK.
Als ik nu spreek van gel jke conditie, is het niet heele®
maal juist. De heer W. De Vreese wil maar volstrekt de
«jeugdige geestverwant » van den heer Meert niet zijn. Hij
vraagt of zijne jeugd, daar hij nu reeds 27 zomers telt,
eeuwig zal duren. Ik heb nooit iemand gekend die schijnt
te protesteeren omdat zijne jeugd hem te lang duurt.
Brengt de arbeid aan 't groot Woordenboek dan zoo 'n
vroegtijdig gevoel van rijpheid mede?
De heer Meeit heeft zich anders aangemeld.

(i) Condztze, erudztze, ambztie. Ik deed het zoo goed mogelijk op
ij n Hollandsch.
(2) Stokkepeerd, verveerd. Werk voor de taalportie die paard en
vervaard zal willen hebben.
z
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Quz s'y hotte, s'y pique; is zijn motto.
't Is misschien een beetje oneerbiedig, en ik vraag er
veischooning voor; maar ik kan toch de volgende dichterlilke uitboezeming niet onderdrukken :
Bij de taalpolitiekliek
Moeten rare dingen zijn.
« Qui s'y frotte, s'y pique, »
Staat op Meert zijn zegel.
Is hij dan een egel?
Of een stekeizwijn ?
« De geestigheid is zoo goedkoop, » zegt M. Meert.
De schoolvosserij, mijn beste, is eene waar die niet veel
hooger in prijs staat. Wij kunnen toch van de geachte
lezers van Iet Belfort niet vergen, dat zij, die reeds tweemaal letterlijk dezelfde aanmerkingen op mijn Nederlandsch
gelezen hebben, nu nog eene derde maal dien drogen kost
zouden verteren. Daarom heb ik gedacht dat het goed ware
(een flater e ) de spijzen met een pikant sausje te bereiden.
II.
't Is dus eene afgedane zaak.
Daar is in Zuid-Nederland geen enkel schrijver die de
ftalers of taalphantasmen niet bij dozijnen in zijne werken
opeenstapelt, tot groot vermaak der « flaterlezers » en
« taalpathologen ».
Noch Van Beers, noch Rooses, noch Wazenaar, noch
de Snieders, noch Tony, noch Sleeckx, noch niemand van
degenen die « novelletjes » of gedichten « fabriceerden »,
schreven tot nu toe eene draaglijke, beschaafde taal, -- want
die flaters behooren niet tot de beschaving, schijnt het.
« Dat staat als een paal boven water, » zegt de heer
Meert.
De Vlaamsche boeken vloeien over van « belgicismen »,
volgers de lijst, welke achteraan in de Spraakkunst van
J. Vercoullie staat, en die de wetenschappelijk opgeleide
jongelingen (jongelui, zegt M. Meert, een Hollander uit
Vlaandeien) allen in een notaboekje op zak hadden, eer
die Spraakkunst verschenen was.
Dit is de zegepraal der taalwetenschap op de « knoeierij »
in onze letteren. Onze Vlaamsche Pegasussen dienen tot
niet anders meer dan om de klitten uit hunnen staart te
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laten lezen, of ze naar den waterput te zenden en er bloedzuigers op te kweeken.
Droogstoppel heeft al zijne koffie geveild en doet nu in
« flaters » en « taalphantasmen »!
Het doctrinarism, uit de politiek gebannen, is in onze
taal- en letterbeweging aangeland !
Vernuftige uitvinders hebben een onfeilbaar middel
gevonden om de motten uit de kleêren te honen. Het bestaat
in de kleêren te verbranden of ze onbruikbaar te verklaren!
Gebreveteerd stelsel.
Een gedrilde beer die eene vlieg op 't voorhoofd van zijn
slapenden meester wil verdrijven, slaat met eenera steen
vlieg en meester dood !
Dat alles zou hoogst kluchtig zijn, zoo het niet noodlottig werkte. Maar wie behoedt er de jonge botten onzer
ontluikende letteren voor de plantluizen? Wie beschermt de
reeds gerijpte vruchten onzer gevierde voorgangers, de
Vlaamsche schrijvers, tegen te wespen ?
Onze Vlaamsche Muze scheen niet eens te weten dat er in
Noord-Nederland schrijvers en dichters waren, die, moet
men de heerera Meert en De Vreese gelooven, geene « gallicismen » begaan, geene « flateis » schrijven, noch « taalphantasmen » fabriceeren.
De wetenschappelijk opgeleide jongelingen (jongelui, zegtM. Meert) hebben de Noord-Nederlandsche letterkunde
ontdekt — eene zeer ernstige, statige vrouw, die zij als toonbeeld stellen aan die wilde spring -in-'t-veld, de Vlaamsche
Muze, welke maar niet wil verbeterd worden.
En daarom besloten zij eene « politie a in te richten,
die het notaboekje of de lest der « belgicismen » als standregelen zou bezitten.
0 Vlaamsche Muze ! 0 arme, jonge weeze
Ze liep direct naar heur perditie.
Gelukkiglijk we hadden Meert-De Vreese,
Het tweemanschap der taalpolitie !

III.
Bij niet geringe verwaandheid en veel pedanterie, voegen
de wetenschappellk opgeleide jongelingen (jongelui, zegt M. Meert)
eene verregaande naieveteit.
Als wij, Vlaamsche schrijvers, eene uitdrukking gebruiken
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(he in hun lijstje verbeterd voorkomt, meenen zij seffens dat
zy het zijn, die ons daaraan geholpen hebben. Lees liever
het artikel des heeren Meert (Aprilnummer van Het Belfort,
blz. 14 1 ). Vinden zij eene uitdrukking, waarnevens eene
Fransche past, dan wordt het seffens een « belgicism ». Geen
Hollander zou zich aan zulke dingen vergrijpen. Ik zal straks
het tegenovergestelde aantoonen.
Zij meenen zelfs dat onze letterkundigen enkel nu- en dan,
b toeval, met een Noord-Nedeilandsch boek kennis maken
en dat zij zoo, ook bij toeval, en uiterst traag, hunne taal van
« flaters » leeren zuiveren.
Er zijn er zelfs die beweren dat onze geletterde Vlamingen,
onze schrijvers en leeraars — degenen van vóór den tijd der
taalkundige messiassen, natuurlijk' — de gewrochten van
Potgieter en Hildebrand b. v. niet zouden verstaan. Op zulke
naieve pedanterie antwoordt men liever niet.
Die « jongelui » (uitdrukking van M. Meert, een' Hollander
uit ti' laanderen) moeten zelf eerst wat meer bewijzen gegeven
hebben, dat zij de Noord-Nederlandsche letteren kennen,
willen zij, op dat punt, voor autoriteiten doorgaan.
Een half dozijn artikeltjes, en eemge tientallen voorbeelden,
die men in de woordenboeken aantreft, zijn niet voldoende om
zich 't recht aan te matigen anderen, en vooral ouderen dan zij,
zonder den minsten takt, van onwetendheid te beschuldigen.
-- « Mijnheer Wattez, U heeft blijkbaar Log wat te leeren,
zegt M. Meert.
Dank, mij n beste meester « Pennewip ».
't Was wel iets dat ik reeds lang wist ; maar, zie, ik heb nog
aan niemand willen wijsmaken dat ik mijne studien geeindigd
had. Het getal boekwerken dat nog elk jaar in mijne studiekamer aanlandt, zou dit tegenspreken.
Maar ik ben u toch erkentelij k voor de vaderlij ke terechtwijzing, M. Meert.
Of het nu bij de jonge « spraakkunstenaars » is, dat ik verder nog veel wijsheid en kennis zal opdoen, is eerre andere zaak.
Ik heb gezegd, in mijn artikel over Burvenichs Leesboek,
dat ik gaarne het « flaterlezen » aan de geijkte taalzuiveraars overliet, en dat ik dat beruchte letterwerk ( T ) --- ik heb
er ander te lezen -- maar onder handen genomen had om
iemand, die de Vlaamsche schrijvers overslaat, aan M. Leopolds
Hollandsche leesboeken eene vracht stukken heeft ontleend,
en er eene vracht van eigen maaksel bijleverde, tot de orde
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te roepen, als hij op die manier zijnen afkeer voor de
Vlaamsche letteren laat kennen. Ik beweer nu dat die
afkeer 't uitvloeisel is van de verderfelijke strekking der
wetenschappelijk opgeleide jongelingen, onder dewelke er zijn,
die zich schamen Conscience te hebben gelezen, omdat hij
niet eens beschaafd 1Vederlandsch kon schijven, beweren zij.
« Kras, he, » M. Meert; maar de zuivere waarheid.
Iv.
« Hoe leert de Vlaming zijn taal? Uit zich zelf
kent hij ze niet als iets, dat deel uitmaakt van zijn eigen wezen. »
Deze woorden zijn getrokken uit het taalevangelie van
M. Meert, verkondigd in liet Belfort, jgg. 1895, blz. 226.
Als ik dat las, verbeeldde ik mij den heer Meert, die
op de wereld was gekomen met eene Spraakkunst,— gelijk ik
aan Genen egel en een stekelzwijn dacht, als ik zijn motto
las, dat de kroon op zijne verwaandheid en naieve pedanterie komt zetten.
Het verwondert mij nu niet meer dat die « jongelui »
zich voorstellen met hunne artikelen de schrijvers zoo stom
als visschen te maken, zooals M. Meert zich uitdrukt.
Zie, ik was er ook teenemaal door verslagen. Angstig vroeg
ik mil af, of dat lot mij misschien ook te wachten stond,
en of het daarom was, dat de heer Meert, als brave politieman, mij waarschuwde.
Dan heb ik gedacht of het niet beter zou zijn, dat in
Zuid-Nederland, opeens alle letterkundigen ophielden te
schrijven, alle nieuwsbladopstellers voor eenige jaren vakantie
namen, alle uitgevers hun werk lieten staan, tot zij op de
hoogte van hunne taak zouden zijn.
Degenen die de Noord-Nederlandsche letterkunde ontdekt hebben, zouden gelast worden met de leeigangen van
« beschaafd » Nederlansch, verplichtend voor hen, die de
pen willen voeren of meewerken tot het drukken en verspreiden van boeken en tijdschriften.
De heeien De Vreese en Meert, wien het grieft van
onze schrijvers te moeten getuigen dat het taalknoeiers zijn,
zouden het hooge toezicht over die leergangen uitoefenen.
Moesten zij onder die zware taak bezwijken, vooraleer
(Je zaak tot een goed einde kon komen, te hunner eer en
eeuwige gedachtenis, heb ik een grafschrift opgesteld dat
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wij, erkentelijke Vlamingen, in marmer zouden doen beitelen.
Hier liggen wij zoo stom als visschen
In dit rauw politiekot.
Wie zal nu de vlekken wisschen
Uit den VIaamschen letterpot"?

»

v,
Ge vraagt mij, lezer, waarom ik zoo den draak steek
met het streven der wetenschappelyk opgeleide jongelingen,
(jongelui, zegt M. Meert.)
Omdat ik overtuigd ben dat dit streven verderfelijk en
ideaaldoodend werkt, gelijk overigens alle doctrinansm.
Ik heb niets tegen taalkunde en taalkundigen; maar als
ik zie met hoeveel takt die jonge heeren, die nog hunne
sporen moeten verdienen, te werk gaan, als ik hunne uitgekozen uitdrukking taalpolitie overweeg. als ik bemerk met
hoeveel sans-géne zij iedereen voor onbeduidenheden, beuzelarijen laten poseeren, als ik inga welk gewicht zij aan iets
willen geven, dat toch maar middel is, geen doel, dat tot de
letterkunde staat, gelijk de ontleding der kleuren tot het
schilderen, het uitkiezen van marmerblokken tot het beeldhouwen, de solfège tot de toongewrochten, dan maakt zoo
iets mij niet korzelig, zooals M. Meert denkt, maar brengt
me integendeel in eene vroolijke stemming.
Taalkunde, spraakleer. I/ en faut, pas Imp n' en faut!
En vooral mag het geene hoofdzaak worden. Van welken
tel is overigens de taalwetenschap nevens de letterkunde?
Deze blij ft immer wat zij is, gene wordt door elk nieuw
geslacht grootendeels weggeredeneerd.
Wie bekreunt zich om de pedante beschuldigingen van
onbeduidende schoolvossen tegen b. v. eenen Daudet, van
wien men eens gezegd heeft, dat hij met de regels der
Fransche grammaire overhoop ligt 2
En als men van den anderen kant overtuigd is, dat
degenen die 't keurigste Nederlandsch schrijven, b. v. Potgieter, nog van duisterheid beschuldigd worden, als men van.
zijnen stij l getuigt, dat hij « een schrikbeeld, een struikelblok,
een pijniging is, dat hij afmat, vermoeit en op de zenuwen
werkt, » (i) dan vraagt men zich af, waarom de taalkunde
BIJSKEN HUET.

Litt. F.

en K., deel III, blz. i81®
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de letterkunde in den weg moet loopen, waarom men zich
moet laten zeggen, dat alleen aan menschen die aan de
taal peuteren degelijkheid mag toegekend worden. Aan anderen, die alleen « novelletjes fabriceeren » of zulke dingen,
zou het verboden zijn een « nogal hoogen toon aan te
slaan » tegenover taalkundigen der eerste broek.
De taalkunde heeft niet voor zending iedereen aan te
vallen, en vooral niet de schrijvers van een deel der Neder.
landen uitsluitend van verzuim en slordigheid te beschuldigen,
terwijl het met die van het andere deel in dat opzicht
niet beter gesteld is.
Taalkundigen die dat doen zijn, ofwel onwetend, of
handelen niet te goeder trouw.

VI.
Laat ons eens zien of er van alles, wat men ons ten
laste legt als « belgicismen », niets over den Moerdijk te
vinden is, zelfs bij de schrijvers van eersten rang. (I)
GAAN
•

U

met eene onbepaalde wijs.

Als ik vertellen ga, hoe ik werd uitgedreven... »

H. DE VEER, Ti ou-Ringh, 3e

druk, blz. 16.

— « En hij ging nauwkeurig de steentjes teekenen van
een mozaieken vloer. »
C. VOSMAER, Amazone, 3e druk, blz. 55.
—

«

Ga zitten, als ik u verzoeken mag. »
OUDE HEER SMITS : Afdrukken van
indrukken, blz. 195.

— « Aan dit alles was hij onwillekeurig gaan denken. »
Mevr. BOSBOOM-TOUSSAINT : _Het kanten
bruidskleed.

— « Hij zou gaan lezen, doch moest het voorkomen
aannemen alsof hij slechts feuilleteerde. »
C. BUSKEN HUET : Lidewl de, 2 e druk, blz. 26.

(I) Om niet eeuwig hetzelfde te moeten zeggen, verzoek ik den
lezer, aangaande de aangehaalde uitdrukkingen, de artikelen mijner tegen.
strevers te herlezen.
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PRIVAATSTUDIE. (Vergelijk schoonzoon, hoogepriester enz.
en oordeel over de bewering van M. De Vreese.)
— « Ik had het plan een harer privaatmeeningen te
bestrijden. »
Dr JAN TEN BRINK, Drie reisschetsen,, blz. I.
NEVENBEGRIP. (Zie de reeks samengestelde woorden
met neven in Van Dale's Woordenboek.)
-- « Wij hebben u nog eerre menigte nevenportretten ter
beschouwing te geven. »
J. J. CREMER, Portretten, blz. 208.
GEKEND.

— « De gebeurtenissen van die dagen zijn heden algemeen gekend. »
P. ALBERDINGK THIJM, Levenschets van
J W. Brouwers, in het lb. der Konink.
Vl. Acad. jgg. 1894.
Aanvoegende wijs van het werkwoord ZIJN.
« In navolging van het Fransch, » zegt M. De Vreese,
« treft men veelvuldig de aanvoegende wijs van het ww.
« ZIJN aan. »
Verschooning! mijn waarde heer. Gelijk wij het gebruiken in den aasgehaalden zin : « het ware sterk te betreuren », komt men in 't Fransch de aanv. wijs nooit tegen,
steeds den condition., en dit gebruik der aanv. wijs is bij ons eeneeigenaardigheid, die de taalzuiveraars moesten aanbevelen
om de opeenhooping van hulpwerkwoorden te vermijden.
— « Voor ons die wenschten dat de tijd gekomen ware... »
POTGIETER, Het Rjksmuseum. Proza, blz. 359.
-- « Zijn « Trou-Ringh » ware reeds genoeg om zijn
aandenken levendig te houden. »
A. G1TTÉE, H. De Veer.
De heer Gittée is geen Noord-Nederlander ; maar de
heer Meert verzekert dat zijn oud-leeraar het met hem
eens is.
— « Een redeneering die sluit ware nog verstaanbaar. »
Ik durf het bijna niet uitspreken, wie dit geschreven heeft.
Afgrijselijk! het is M. Meert zelf in zijn artikel Taalpolitie
toegepepast op 0. Wattez, blz. 240. Roep hem tot de orde,
M. De Vreese!
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« Ja, ik voel mij hier thuis, alsof ik niet weggeweest ware. »
JONATHAN, Waarheid en Di oorzen,
8ste druk, blz. i80.
ZICH IETS NIET KUNNEN UITLEGGEN.

« In 't Nederlandsch zegt men eenvoudig, » verzekert
M. De Vreese, op echte Hollandsch-schoolmeesterachtige wijze,
« dit of dat is my met duidelijk, niet helder, begrip ik niet,
blbft my duister enz. »
Iemand die aan letterkundigen, welke oorspronkelijke
gedachten in steeds afwisselender vorm zoeken te gieten,
zulke aanmerkingen opdischt, moest men veroordeelen om
levenslang woordenboeken te vullen! Laat ons eens zien of
men in 't Ned. niets anders zegt.
— « Ik had moeite het my le overreden. »
JONATHAN, Waarheid en Duoomen, blz. loo.
-- « De burgers konden zich kwalij k begapen, hoe Janes
daar uren lang kon zitten spelen ... »
j. A. ALBERDINGK THIJM, De organist van den dom.
Nu, een orakel van M. Meert :
« Het Zuidnederlandsch onderscheidt zich o. a. daardoor, dat het, op 't voorbeeld van 't Fransch, een heel (sic)
aantal werkwoorden wederkeerrg gebruikt, die nooit aldus
in 't Nederlandsch voorkomen. »
Zeg mij eens, M. Meert, of de volgende letterkundigen
Zuid-Nederlandsch of Nederlandsch schreven of geschreven
hebben.
— « Het tooneel dat zich met geringe wil zigingen telkens herhaalt. »
HOLLIDEE, Eisen naar het leven,
2e druk, blz. 4.
« Lammert die zich ontdekt zag. »
H. J. SCHIMMEL, Een Deugniet (De
Keyser : Bloemlezing).
-- « De vrijheid huwl zich daar aan de slavernij. »
SIMON GORTER, Charles Dickens (id.).
-- « Het bovenraam opent zich. »
HILDEBRAND, Camera obscura. (De huurkoetsier),
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— « Glimlachend drongen zich de gasten in de groote
suite. »
Louis COUPERUS, Eline Vere, 3e druk. bl. 7.
Indien de mannen der taalpolitie eens het boek Eline
Vere wilden inzien, dat anders een prachtig lettergewrocht
is, zij zouden misschien wat ophouden eeuwig op den rug
te zitten der Zuid-Nederlanders, die nog zooveel gallicismen
durven schrijven.
— « Het akelig geklop op de voordeur heeft zich herhaald. »
J. J. CREMER, Op de Kniehorst.
-- « ... langs de wegen zich verliezend in de verte. »
J. VAN MAURIK, Mijn lezing te
Boschwyk, blz. 1.
- « Voor mij een lange rechte weg zich verliezend in
de duisternis. »
Idem, blz. 2•
Zoo zou ik er met dozijnen uit de Noord-Nederlandsche
schrijvers kunnen halen. En men komt ons, Vlamingen, verwijten dat wij daar de specialiteit van hebben!
AAN IETS GELIJKEN.

In Vlaanderen zegt men aan iets geljken en op iets trekken.
En waarom zou men aan niet mogen gebruiken bij een
werkwoord dat den datief beheerscht 7
-- « Hij geleek eene Godheid, die men verzoenen moest. »
J. VAN DER PALM, Gedenks. van Ned. herst.
De heer Meert wijdt me eene heele bladzijde taalgeleerdheid om mi j diets te maken dat dezen geljken op en
genen gekken naar gebruikt hebben. Hij kon er ook bijvoegen, dat anderen geljken aan bezigen. 't Was een document te meer voor woordenboekvullers, die toch maar de
boekhouders van taal en letteren dienen te wezen.
DE PUNTEN OP DE I ' S STELLEN.

Schrijven anderen zetten, mij is 't wel. Maar zetten is
toch wel doen zitten, meen ik. Zou men mij a. u. b. willen
zeggen of de punten op de i's zitten? (I)
(i) M. Meeit zelf z e gt dat ze er op staan. Belfort, me j gg. blz. 18.
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Ik matig mij 't recht aan, gelijk elk letterkundige overigens kan doen, een woord te kiezen dat mijne gedachte
getrouw weergeeft en dat recht sta ik niet af voor geenen
woordafleider of taalpeuteraar ter wereld.
GEËTEN.

Waarom eerder gegeten dan genen? Omdat het meer
met het Duitsche gegessen overeenkomt2
Luister, M. De Vreese : wij zeggen gelen en schrijven
gaten. Wij hebben het van Sleeckx en Van Beers geleerd
en die autoriteit is ons genoeg. Wie gegeten wil schrijven
kan dat op zijn gemak doen. Keus uit de twee laten is,
ten anderen, stof scheppen voor woordenboekmakers.
EEN HEELE BROK.

« Ik weet niet », zegt M. Meert, « aan welken maatstaf de heer W. zich houdt (I) met betrekking tot de geslachten. »
Ik zal 't u zeggen, M. Meert 't Is een maatstaf, die
ten minste zoo dicht dien der Woordenlijst en Van Dale's
Woordenboek nabijkomt, als degene van vele Noord-Nederlanders.

Wilt ge eenige monstertjes 2
— « Na het rooken van dien vredep7p ... »
JONATHAN : W. en D. blz. i83.
— « ... terwijl zij het puntje van een nieuwen sigaar
»
OUDE HEER SMITS : Afdr. v. Indr. blz. 17.

aaf beet...

— « 't was of hij in een vreemden kamer kwam ... »
Dr ALLETRINO : Pic-Nic in Proza.
--

«

tabakswolken die laag in den kamer hingen. »
Idem.

— « Zij trok haar bonten rotonde van de schouders. »
COUPERUS : Eline Vere, blz. I4.

(i) Men mag zich aan iets houden, niet aan iets houden. Eens
zich eraf, houden moet hechten worden. Welk spitsvondig onderscheid!
Welke diepe wetenschap!
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Bij denzelfden schrijver zijn album en bouquet mannelijk, bij Van Dale onziidig.
Lommer vindt men in Van Dale vrouwelijk, bij Potgieter (Proza) mannelijk en in Koenens Verklarend Woordenbock der Ned. Taal (Wolters, Gron.) onzijdig.
En de taalpolitie wil ons, Vlamingen, de wet komen
voorleggen aangaande het geslacht der woorden, waar de
Hollanders dikwijls zoo grillig mede omspringen, ondanks de
Woorden4st.
ATHENEUM, ATHENEA.

« Eene kleinigheid, zeker; maar een, die met honderd
andere kleinigheden bewijst hoe weinig vast de spelling nog
iii Vlaanderen k »
Zoo schrijft M. Meert.
En in Noord-Nederland 7
Weerom ondanks de Woordenlijst blijft men in vele
Noord-Nederlandsche schrij vers nog lezen : lighaam, lagchen,
hlaauzv, naauw enz. In de Litterarische Schetsen en Kritieken
door Dr Jan ten Brink treft men aan : Andwerpen, Saturdag,
schzeyen, bloeyen, vloeyen, /hands, deren, cur/0e, gexach, enz.
In de Litterarische Fantasiera en kritieken door Cd. Busken Huet vindt men iedeneizzig, ontzaggelA vzoly.k, teder,
buskruid, zanzengeteg sleepen, gister, Pruissen, fraaye, zamenvloeijend, uitgelagchen, vlugt, grindweg, onvergefel0, doorzz't,
roozen, kroonen, enz , enz
Elders leest men van faniazieen, ideeen. Bij Multatuli
zijn het zdeen.
Wie er aan twijfelt, kan de 26 deelen Lat. Fan/. en
Knt. van B. H. en de 16 deelen Lilt. Schets. en Kuit. van
Dr j. t. B. opslaan. Al die dingen zijn niet moeilijk te vinden.
ZUID-NEDERLANDSCHE, NOORD-NEDERLANDSCHE.

De heer W. raadplege omtrent de spelling van dergelijke woorden de Wdl b. v. bij Aoordhollandsch.
— « En u zou er pleizier van beleefd hebben als u een
Zuid-Nederlandsche breeder ... enz '
Dr JAN TEN BRINK. Bladen uit iny'n leekeboek, Lilt S.
en Kr., deel 15, bladz. 18.
«

Busken Huet en Hildebrand schreven nooit anders dan
hollandsch, belgisch,, fransciz, enz. met kleine letter. M. De
Vreese schrijft : « de beer Wattez en M. Meert : « de Heer
Wattez. » Is dat vastheid in de spelling?
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Maar hebben wij nog niet haast genoeg van die schoolvossige uitpluizerij, dat « hemeltergend geknoei » eene
noodzakelijke kwaal, helaas ! die aan de taalpolitiemannen
werk moet bezorgen 7 (I)
VII.
In 't uitspreken van rotsvaste (1 ) stelregels is de jonge
taalpohtie zoo sterk als in het peuteren aan de woorden.
« Er worden in onze taal geen bijv. nw. afgeleid van
»
noemvormen door middel van het achtervoegsel
Zoo luidt het orakel van den heer Meert in liet Belfort
in het Februari-nummer, jgg 1895, waar hij opvolgenljk afkeurt.
Hoe is wezenly*k dan gevormd a. u. b.? Ik zeg gevormd,
M. Meert, afleiding komt hier niet te pas.
M. Meert, « U » heeft blijkbaar nog wat te leeren ».
Onze taalzuiveraar valt in hetzelfde artikel zijnen oudleeraar, M. Micheels, lastig voor 't woord splitvezel. Deze mag
splitvezel niet splitvezel schrijven, omdat het gevormd is met
splijten. Eilieve! 't werkwoord spul/en bestaat nevens splijten,
gelijk in 't Duitsch spfittenz nevens spleiszen.
M. Meert, « U heeft blijkbaar nog wat te leeren ! »

VIII.
In de « Lijst van Belgicismen » uit J. Vercoullie's
Spraakkunst komen ook verscheidene woorden en uitdrukkingen voor, die men in Holland kent en gebruikt. Lang heb -Lk
niet moeten zoeken om er eenige te ontdekken.
— Over twee weken, voor twee weken. (Waarom niet vói4r?)
't Eerste is Belgisch, het tweede Nederlandsch, beweert
de heer Vercoullie.
« Als het over vijf en twintig jaren bespottelijk was
godsdienst te hebben... »
J. VAN ALPHEN, Redevoering over de handelsvrjhezd.
(Max Rooses : Redev.)

T OONGEVEND, TOONAANGEVEND
't

Eerste, geeft M. Vercoullie, ook als « belgicisme

(1)0m aan die uittreksels uit Hollandsche schrijvers nu niet te veel
uitbreiding te geven, kunnen wij later daarop terugkomen. De « flaters » die
we meedeelen, vonden wij, zonder veel moeite, in de aangehaalde werken
op de eeiste bladzijde de beste Wij houden er nog eene verzameling over
ten dienste der lief hebbers N an zulke waar.
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-- « ... de heerschende kleur der toongevende kunstwerken.,, »
Dr JAN TEN BRINK : De tijdvakken onzer letterkunde. Litt.
AS en Kr. deel 15, blz. 66.
(blz. 64 SPRAAKKUNST door J. V.)
« De datief den heere, door vele Vlamingen op briefadressen gebruikt, is foutief, » zegt de heer Vercoullie.
Ik wil 't hebben ; maar de Noord-Nederlanders hebben
die fout ook. Waarom altijd de Vlamingen voor zulke fouten
laten boeten 7
-- « Adres : den Heere Blauwgeel. »
OUDE HEER SMITS, Afdrukken van Indrukken blz. 17;
DEN HEERE

-- « In den Heere ontslapen »
JONATHAN. Waarheid en Droomen, blz. 118.
HERBEGINNEN, OPNIEUW BEGINNEN.

Ik vraag mij af waarom wij ons herbeginnen moeten laten
varen voor dit verschoold-riekend opnieuw beginnen.
Zullen de Noord-Nederlanders ook hun hervinden loslaten, omdat wij, Vlamingen terugvinden gebruiken? En
herwinnen en tal van andere werkwoorden met her ?
-- « Hij zweert haar te zullen hervinden »,
J. VAN VLOTEN. Bekn. Geschied. der Ned. lett. blz. 49.
YZEREN WEG, SPOORWEG

Op plakbrieven in onze groote spoorhallen kan men
lezen : Hollandsche ijzeren spoot wegmaatschappij.
Waarom een loopje nemen met de Vlamingen, gelijk
de Hollanders doen, als zij ons hooren spreken van izeren
wegen 7
Hun « flater » ijzeren spoorweg overtreft den onzen, daar
iedereen toch weet dat de trein op geene houten sporen
rijdt.
Ix.
En om van onze verzameling Noord-Nederlandsche
« flaters » afscheid te nemen, nog dit koekje voor den heer
Meert.
HUMANITEITEN, HUMANIORA.
In onze taal heet dat HUMANIORA, zegt M. Meert. Dat
« ONZE TAAL » bij humaniora is prachtig!
M. Meert, die zoo sterk is om te bevestigen wat men in onze
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taal mag zeggen en wat niet, zal mij misschien ook kunnen
inlichten omtrent de vraag : hoe eene kurk of stopsel heette
in den tijd, als er nog geene flesschen, noch kruiken bestonden.
Van dat kaliber is ook de aanmerking op naonopolium Nog iets :
Uw « weet U, ziet U, hoort U>,, mijnheer Hippoliet Meert,
zoon van Vlaanderen, inwoner van Brussel, is Hollandsch
dialect. Dat staat eenen Vlaming, gelijk het costuum van
een Spaanschen toreador aan een deftigen, fatsoenlijken
Hollandschen papa.
Ik ken u niet persoonlijk, M. Meert; maar bij de
eerste gelegenheid, dat ik u mag ontmoeten, zal ik eens
luisteren of uwe « weet U's en ziel U's » niet aan « vlaggetjes op modderschuiten » gelijken, zooals men in 't Noorden
zoo schilderachtig zegt. Ik zal hooren of ge 't lang in die
Hollandsche gewestspraak zult uithouden, zonder u belachelijk
te maken.
Aan mijnheer Willem De Vreese moet ik nog dit zeggen :
Dat mijn Nederlandsch een beetje onder den invloed van
't Fransch staat, kan wel zijn. Ik woon hier in 't Walenland,
aan de grenzen van Frankrijk. Ik ben verplicht veel Fransch
te spreken en lees daarbij nog jaarlijks een deftig getal
Fransche lettergewrochten. Van alle Noord-Nederlanders,
die onder vreemden invloed schrijven, zou men hetzelfde
niet kunnen zeggen.
Gij b. v. Mijnheer De Vreese, woont in 't hartje van
Nederland, te Leiden, de brave academiestad.
Waarom moeten zinnen, als de volgende, onder den
invloed der Duitsche woordvoeging; uwe woordenboekproza
ontsieren2
-- « In de zooeven verschenen aflevering van het Belfort.
® « ... onze door hem zelven aangehaalde beweringen...
Is dat zuiver Nederlandsch ? Of is het Hollandsche schoolpruikentaal, die de Duitsche nahapt ?
Zie, ik zou liever, met het oog op stijl en gedachten, eenige werken van mijne prille tegenstrevers ontleden.
Dit is eigenlijk ook mijn vak, buiten het « novelletjes
fabriceeren ». 't Genot is me ontzegd; op woordenboekstijl
heeft de lettercritiek geenen vat en onze mannen der taalpolitie hebben geene andere bagage!
Liever nog een boek te lezen met « flaters », dat hart en
geest verraadt, dan dat muggenziften, boonera aaneenknoopen
of vliegen verstaarten.
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De heer Meelt beweert, dat ik ten opzichte van de
« wetenschappelijk opgeleide jongelui » (ik schreef ;ongelingen,
en geen Hollandsch dialect) een nogal hoogen toon heb
aangeslagen. Hij zet den naam van Matthi j s De Viies
vooruit.
Voor Matthijs De Vries zal elk letterkundige wel waar,deering over hebben, evenals voor T. Vercoullie.
Maar welken toon moest ik aanslaan tegenover onze jonge
neo-Hollandsche taalpolitiemannen, die nog niets anders op
hun actief hebben staan dan een paar verhandelingen over
taalkunde, en een dozijn artikelen door dewelke zij onze
heele schaar letterkundigen bij de jeugd en de oningewijden
verdacht maken, van onwetendheid beschuldigen en met al
hunne gaven en verdiensten, door taalgepeuter, op den achtergrond zoeken te stellen ?
Taalwetenschap kan diensten bewijzen, spraakleer is er
noodig; maar geene hoofdzaak zijnde, waarom moeten zij
de letteren in hunnen gang belemmeren?
Zij -- de spraakkunstenaars — bekennen zelf dat, zoo
er gallicismen in de taal dringen, de schuld ervan aan de schrijvers niet ligt, maar aan de toestanden.
Dat zij dan de toestanden bespreken en de schrijvers
met vrede laten. Waarom moeten die « jongelui » zich tegenover
onze schrijvers aanstellen met de gelaatsuitdrukking van eersen
gendarm tegenover wildstroopers ?
Zeggen wij om te besluiten : In Vlaanderen wordt gefaald,
in Nederland niet minder. Dat doet men overigens overal
waar menschen wonen. In onze eeuw van spoorwegen en
nieuwsbladen is het eene onmogelijke zaak de eene taal
uit de andere te houden. Men kon het zelfs in vroeger
eeuwen nog niet, als de betrekkingen tusschen de geletterden
op verre na niet waren, wat ze nu zijn.
En indien die invloed, die inmenging niet bestaan hadden,
wat zouden de philologen wel verricht hebben?
Zijn er nu menschen om « flaters » te begaan, er zijn er
gelukkiglij k ook om ze op te speuren. In de schepping werd
alles voorzien.
Waar bloemen zijn, komen de plantluizen; waar ze
vruchten rieken, trekken de wespen heen.
Maar als dat nu verstandige en rechtvaardige plantluizen
en wespen willen zijn, moet het hun gelijk wezen, waar
ze bloemen of vruchten vinden : te Zoetenaai of op 't eiland
Ter Schelling; te Zierikzee of te Sichen-Sussen-Bolré.
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En taalverbeteraars ook ; als ze zich hier willen aanstellen als opperste rechters om in orde te brengen wat niet
« heelemaal in orde is » en elders de « flaters » over 't
hoofd zien, dan hebben wij 't recht te zeggen : het zin'
pedanten! Voor pensum verdienden zij honderdmaal de fabel
van den balk en den splinter af te schrijven.
Als ze verder denken dat de letterkundigen hier hunne
taal bi toeval leerden schrikven, en zij zelf meenen dat zij met
eene spraakkunst op 't « ondermaansch gebied » zijn aangeland,
stellen zij zich bloot aan 't verwijt van naieve verwaandheid.
Eindelijk, als zij tegenover vergrijsde letterbeoefenaarseene taal voeren gelijk krA'ájongens, grijpen wij den martinet!
X.
Nog een woordje aan de Zuid-Nederlandsche letterkundig en.
Laat u niet opdringen, waarde kunstgenooten, dat Bede minderen zijt van de schrijvers uit Nederland.
Streeft naar juistheid 'van uitdrukking, naar kracht en
gespierdheid, zonder u te bekommeren of er elders zoo of
zus geschreven wordt.
Keert alle absoluut doctrinarism den rug toe.
Doet wat Ibsen, Bjornson en andere Noren gedaan hebben
met de stelregelen der taalpedanten uit Kopenhagen.
Zij hebben hunne taal opgefrischt en haar voor goed
de pruik der verschooldheid doen afleggen.
En de taalzuiveraars van ginder, die in naam der
« beschaving », gelijk altijd, al hunne bliksems naar het
hoofd der Noren slingerden, werden door 't wezenlijk beschaafd
publiek verlaten, , dat het oog naar Noorwegen wendde, naar de
mannen, die zoo wild, zoo ongelijk, soms tegen alle regels in,
schreven, maar toch iets te zeggen hadden -- iets zoo eenvoudig en zoo grootsch als de natuur zelf.
En weldra hadden die mannen, echte kunstenaars die
smachtten naar vrijheid, de aandacht van geheel Europa
geboeid.
Het werk, dat b. v. Ibsen leverde, droeg den stempel
der oorspronkelijkheid in zooverre, dat de Duitsche en
Fransche vertalers de grootste moeite hadden om in hun al
te verschoold idioom zijne laatste drama's over te brengen,
-- zoo eenvoudig zijn deze in de Noordsche volkstaal
geschreven.
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Konden wij in ons herlevend Vlaanderen met zulke
middelen die kunst bereiken, ik verloochende gaarne alles
wat onze spraakdoctrinairen voortgebracht hebben, die de
letterkunde in het Procustus-bed hunner kleingeestige regels
willen duwen en ons willen diets maken dat taalkunde
hoofdzaak is.
Eene levende taal laat zich niet absoluut de wet voorschrijven. Zij ondergaat den invloed der toestanden met
hun goed en hun slecht. En waar er te veel aan die taal,
gepeuterd wordt, wordt zij rijp om te rotten.
Een volk dat zich bij beuzelarijen laat versuffen, wacht
op eenen Attila om het weg te vagen.
Vlaamsche schrijvers, dichters, denkers, priesters van het
flaterlezers » en
ideaal, laat u door de driestheid der
c taalpathologen » niet overrompelen!
Dat uwe taal Nederlandsch blij ve, maar werpt het Hollandsch juk van uwe schouders!
Doornik, 8 April 189 5.

OMER WATTEZ.

*MUUMUU
UIT LIEFDE. (')

elleken Ceusters was een deftig oud vrouwken
-- daar stond Mijnheer Pastoor borg voor. pJa, Nelleken Ceusters was een zeer deftig
vrouwken; maar arm, doodarm. Vroeger had zij met
garnaal geleurd, dan met haring, dan met gebraden
appelen in 't seizoen, dan had zij een kraamken gehouden, juist over de school, met allerlei, lekker,
bollen en karamellen. Maar alles is vergankelijk,
niet alleen de bollen, maar bok de luim der kinderen
en daarbij kwam de concurrentie; en daarbij kwam
nog dat Nelleken oud geworden was. Het was niet
meer die jonkheid van over jaren, met frisch en
blozend gelaat, met levendige oogen steeds gereed
tot lachen en jokken, met trippelenden tred. Neen,
nu was Nelleken een oud meken met gepijpte muts
rond het gerimpeld gezichtje, met versleten neusdoek
over de korte borst gekruist, maar nog waren hare
oogen levendig en vroolijk, nog was er iets bevalligs
in het goedig vrouwken. - En daarbij, zij was deftig,
heel deftig : daar stond Mijnheer Pastoor borg voor
en hij zeide het aan de Moeder van de Zusterkens
der armen ; — want daar moest Nelleken nu gaan
schuilen in haren ouden dag. Wie zou voor de oude
sloor anders gezorgd hebben ?
« Geloof mij, Moeder, gij zult het u niet beklagen
Nelleken genomen te hebben. Het is een heel deftig
(I) Historiek.
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menschken en zal tot voorbeeld strekken voor uwe
andere wijfkens. »
« Uw woord is genoeg, Mijnheer Pastoor, wij
zullen ze zeker nemen. Juist is er eene plaats open.
Onze lieve Heer is dezen nacht een van de wijfkens
komen halen. ik zal aan een der Zusterkens zeggen
haar een bed gereed te maken. »
En zoo werd Nelleken bij de Zusterkens opgenomen, en sliep onder 't deksel met de ruitjes van
alle kleuren, rood, geel, blauw, schotsch, indisch, en
at van de soep op zijn fransch, en zong mee 's zondags
onder de mis in dat koor van gebroken, missende,
krijtende stemmen, gemengd met kuchen en hoesten,
dat zeker in geenen zin een engelenkoor is — maar
toch zijn er engelen in de kapel, niet alleen de onzichtbare, maar zichtbare, aardsche engelen met witte
muts en zwarten mantel. — Ja, Nelleken was het haast
gewoon bij de Zusterkens en gedroeg zich zoo deftig
als Mijnheer Pastoor het voorzeid had. Ook was ze
niet lang in het klooster of ze kreeg eene gansch
buitengewone permissie. Zij mocht onder de groote
poort weer een kraamken houden, niet voor de kinderen
wel te verstaan, maar voor de oude kinderen van het
gesticht, en daar verkocht zij opnieuw babbelaren en
krakelingen, suikerbollen en affairkens.
En rond haar kraam was het welhaast een gedrang van oudjes, mannekens en wijfkens, maar
mannekens vooral, want Nelleken was immers bevallig; ze kon levendig en vriendelijk kouten, ze
bediende iedereen flink en vroolijk.
Under hare kalanten was de gewoonste Polydore
Van Oyghem. Een Vlaanderaar was Pol.; in zijnen
jongen tijd nog soldaat geweest, maar zoo kwam het
toch niet dat hij zijn een been kwijt geraakte. Dit
was later gebeurd, door een ongeluk, toen hij aan de
dokken arbeidde. Althans hij ging met een houten
been.
Polydore was getrouwd geweest, maar zijne
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vrouw was al lange jaren dood. Al zijne kinderen
IN aren op hunne beurt getrouwd en hadden kinderen
-van hun eigen. Niemand trok zich Polydore aan, en
gelijk Nelleken, moest hij eene schuilplaats zoeken
onder het herbergzaam dak der Zusterkens der armen.
— Christo in pauperibus — « Aan Christus in den
armen, » staat er immers op den gevel. Daar vindt
de oude arme zich t'huis in 't huis van Christus.....
en toch zegt hij niet geerne vaarwel aan een onafhankelijk leven.
Nu, Polydore was een lange, magere vent, met
spitse knevels en hoekige gebaren, gansch het tegenovergestelde van Nelleken, het rond, mollig vrouwken.
Zijn houten been hoorde men van verre aangestrompeld komen. Het was alsof zijn lijf iets overnam van
dien houten pikkel, zoo stijf was het. In een doosken,
op wat roze wat, bewaarde hij zorgvuldig een kruis,
dat hij verdiend had met een kind uit het water te
redden ; -- dat was v66r den tijd van het houten
been — en met de groote feestdagen prijkte dat kruis
op de lange jas der oukens. Maar in de week was hij
nederig gekleed en meer volgens zijnen stand, want
niet overrijk was Polydore. Dikwijls kon hij niet
komptant de bollen bij Nelleken betalen, maar dat
was niets : een soldatenwoord is een eerewoord.
Later werd dat geeffend en Nelleken gaf hem geerne
krediet; des te liever dat zij een boontje voor Polydare scheen te hebben, en Polydore voor haar. Hij
kwam bij haar kraamken vertellen van zijnen jongen
tijd, en van als hij in 't leger was, en van de andere
steden waar hij dan verbleef, enz. enz. Nelleken van
haren kant vertelde van hare ondervindingen op
straat, want e' ene leurster komt veel tegen, en zoo
sleet de tijd aangenaam en vriendelijk onder het
vrien-lelijk oog der poortierster en het toezicht der
Zusterkens, die gelijk biekens, heen en weer voorbij
zweefden.
Maar het geld! Het geld moet altijd alles komen
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verbrodden. Nelleken gaf aan niemand krediet behalve
aan Polydore, omdat zij op zijn woord rekende en
zeker was van zijne betaling. Maar denk eens na :
Diens rekening liep op. — Een cent, twee centen,
tien! En nog geen geld! En eindelijk werd eene
schrikkelijke som bereikt : — 5o centiemen ! Dat was
over zijn hout ! Vertelsels van den ouden tijd, en van
het leger, en van de Walen « pays » en bergen en
kasteelen, dat is altemaal goed en wel, maar daarop
kan men niet bestaan, en Nelleken zou haar geld
hebben, kost wat kost. Dat deed zij aan Polydore
verstaan en voortaan geen vriendelijk gesprek meer,
geen kouten bij 't kraamken. Polydore vermeed de
poort, werd norsch en teruggetrokken en liet het
hoofd hangen wanneer hij Nelleken moest voorbijgaan.
Dan op den eersten dag, dat de oukens een uitstapje mochten doen, pakte Polydore zijnen mantel,
het doosken met het eerekruis en ..... weg was hij.
Men zag hem 's avonds niet terugkomen, maar hij liet
aan 't Moederken van 't gesticht weten, dat hij thans
in de stad woonde, Sa-c*Toyenstraat 128 3, op het tweede.
Wat een slag voor Nelleken! Nu was ze niet alleen
het gezelschap van Polydore kwijt, zijn vriendelijk
gesprek, maar ook en voor goed hare 5o centiemen.
— ,< Dat zou niet! » zoo beweerde Nelleken en op
,zekeren dag, ging zij permissie vragen aan Moederken,
sloeg haren mantel om, en verklaarde dat zij op zoek
ging naar Polydore en niet zou terugkomen, dan met
hare 50 centiemen. — Ja maar, zij kwam in 't geheel
niet terug. Wat was er gebeurd? Om dat te weten,
moet men zich begeven bij Mijnheer Pastoor.
Op zekeren morgen, dat Mijnheer Pastoor zijn
kommeken koffie aan 't drinken was, thuis gekomen
uit de kerk, hoorde hij de bel bijna aftrekken, als
door iemand die doof is en zijn eigen lawijd niet en
hoort. Weldra ging de deur open en vóór hem stond
een oud moederken met goedig gelaat.
« Dag, Mijnheer Pastoor! »
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« Tiens ! Dag Nelleken! Hoe komt gij hier zoo
vroeg? En hoe gaat het bij de Zusterkens, Nelleken? »
« Ik ben niet meer bij de Zusterkens, Mijnheer
Pastoor. Ik zal u zeggen : ik heb eene kamer
gehuurd. »
« Zoo, zoo, Nelleken! Eene kamer gehuurd! En
met wat centen? Wat is er dan gebeurd, Nelleken ? >7
« Niets, Mijnheer Pastoor. Er is niets gebeurd.
Maar ik kon bij de Zusterkens niet blijven, want ik ga
trouwen. »
« Trouwen ! » En Mijnheer Pastoor moest moeite
doen om niet in eenen lach te schieten.
« Ja, Mijnheer Pastoor, ik ga trouwen met
Polydore Van Oyghem en ik kom bij u, opdat ge de
roepen zoudt willen doen. Ik woon weer op uwe
parochie. »
« Maar Nelleken, » zei Mijnheer Pastoor, « ik
ken Polydore Van Oyghem, Hij heeft niet meer
middelen van bestaan dan gij. Gij zijt alle twee oud.
Weet ge wel wat dat trouwen is? »
« 't Is waar, Mijnheer Pastoor, » zei Nelleken den
blik neerslaande en met eenen vluchtigen blos, « ik ben
nog jonge dochter; maar Pol is weduwnaar. Hij kent
het leven en verzekert dat alles wel zal gaan. En als
't u belieft, zoudt gij ons willen afroepen : Maximilianus, Amatus, Polydore Van Oyghem, van Dendermonde, met Petronella, Maria, Josephina Ceusters, van
Antwerpen. »
En Nelleken zag er deftiger uit dan ooit, terwijl
zij het hoofd wat opbeurde.
Wat kost Mijnheer Pastoor anders doen dan de
papieren zien bijeen te krijgen en met de eerste gelegenheid de roepen af te kondigen van Maximilianus.
Amatus, Polydore Van Oyghem, van Dendermonde,
weduwnaar van Coleta De Vos, met Petronella, Maria,
Josephina Ceusters, van Antwerpen..... jonge dochter?
Maar eilaas ! vluchtig is de liefde,...., zelfs als men
zeventig jaar oud is en bedriegelijk is de man...., zelfs
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onder die jaren. Dat zou Nelleken ondervinden, en
Mijnheer Pastoor bijgevolg ook. Nog was de week
niet uit, of het vrouwken stond weer voor haren
herder.
« Mijnheer Pastoor, hebt gij al den eersten roep
gedaan ? »
« Ja, Nelleken, verleden zondag. »
« Eh wel, Mijnheer Pastoor, gij zult, als 't u
belieft, de andere weglaten : We trouwen niet meer. »
« Hoe zoo, Nelleken ? Ge trouwt niet meer ? »
« Neen, Mijnheer Pastoor, Pol is een dronkaard,

een overbrenger, een oude sukkelaar. Ik heb me op
tijd bezonnen. Ik ware heel ongelukkig met hem
geweest. Nu heb ik maar spijt dat ik bij de Zusterkens
niet gebleven ben. Zou er geen middel zijn om daar
terug te keeren, Mijnheer Pastoor? »
En Nelleken bezag Mijnheer Pastoor met weemoedige, half vochtige oogen.
« Daar vrees ik voor, maar ik zal mijn best
doen, » zei Mijnheer Pastoor, de goedhartigste mensch
van de wereld en die in zijn Antwerpsch Congo de
arme menschen grondig leert kennen.
En de twee roepen werden achtergelaten, maar
Mijnheer Pastoor had met het jonge paar nog niet
afgerekend.

Terwijl hij zich bemoeide om Nelleken terug bij
de Zusterkens te krijgen, kwam deze weer bij hem.
« Mijnheer Pastoor, als 't u belieft, Polydore is
tot inkeer gekomen. Wij zouden geerne zoohaast
mogelijk trouwen, want wij zijn allebei niet jong meer,
en als de papieren nog kunnen dienen..... »
Ditmaal moest Mijnheer Pastoor zich geweld
aandoen om niet los te bersten, maar preken, lachen,
kijven, alles bleek vruchteloos. De twee roepen
moesten afgekondigd worden en alle bereidselen gemaakt tot het huwelijk.
Of nog een storm oprees in den CeusterschenVan Oyghemschen hemel is niet tot onze ooren
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gekomen; maar het is niet te denken, daar Mijnheer
Pastoor op zekeren dag thuis bleef om het paar ter
ondertrouw te verwachten.
Trinette, de meid van Mijnheer Pastoor, was verwittigd en opende met zekere plechtigheid de deur
om de jonge verloofden binnen te laten.
Polydore was stijver dan ooit, zijn houten been
klonk op den vloer met hol geluid. Hij hield het
hoofd recht en droeg zijn eerekruis aan een splenternieuw lintje op zijne borst. Nelleken had haren
bontsten neusdoek aangedaan. Zij was al rimpels en
lachjes en geleek niet slecht aan een winterappeltje,
dat de lente bereikt.
Wat Mijnheer Pastoor betreft, deze beet op zijne
lippen en om niet in eenen lach te schieten, stelde hij
met verdubbelde plechtigheid de voorgeschrevene
vragen voor.
Eindelijk kwam hij aan de volgende, die hij
Polydore eerst toestuurde :

« Polydore Van Oyghem, komt gij hier om te
trouwen, ongedwongen en uit vrijen wil? »
« Mijnheer Pastoor, » antwoordde Polydore, de
hand op zijn hart en voorover buigende om Nelleken
te bezien, « ik kom hier uit liefde! »
M. E. BELYAIRE.
An/welen, 3o D ece m ber 1894.

LES FABLIAUX (I)

Reeds eenigen tijd geleden verscheen te Parijs de verhandeling van den
heer Sudre over de Bronnen van den Reinaert, feitelijk eene wederlegging
van de tot hiertoe algemeen aangenomen stelling dat de Reinaertgedichten
onder den invloed der Indische Diervertellingen ontstaan zouden zijn.
Een paar maanden later verscheen de verhandeling van den heer
Bédier. Zij is in tweeen verdeeld : het eerste gedeelte behandelt het
vraagstuk van den oorsprong der Fabliaux; het tweede, minder uitgebreidegedeelte, de geschiedenis van de Fabliaux in de Fransche Letterkunde,
voornamelijk met het doel eene bijdrage te leveren tot Frankrijks
beschavingsgeschiedenis gedurende de 13e eeuw en de eerste jaren der 14e:
Het belang van het eerste gedeelte is niet minder groot voor onze
eigene letterkundige geschiedenis dan voor de Fransche; ook op de
beoefening der Folklore, meenen wij, zijn de onderzoekingen van den heer
Bédier geroepen om zeel grooten invloed uit te oefenen. De korte samenvatting die wij ervan in het volgende paar bladzijden beproeven, moge
velen aansporen om met het werk zelf kennis te maken en ook, wij zijn
gelukkig het hier te heihalen, met de boeiende en geleerde studie van den
heer Ch. Martens, over den oorsprong der Volksvertellingen, in het
Boekennieuws van het Belfort de vorige maal zoo warm aanbevolen.
De vorm is zoo boeiend dat men het boek met evenveel genoegen leest
als een roman; en de inhoud is zoo rijk en afgewisseld dat bi j het herlezen
dit genoegen telkens vernieuwd wordt...
De vraag is : hoe verklaart men het feit dat dezelfde volksvertellingen
in de meest verwijderde streken, op de verschillendste tijdstippen aangetroffen worden ?
't Zij dat wij ons aansluiten bij de taalkundige school en die vertellingen
uitleggen als overblijfsels van eene aloude arische godenleer, 't zij dat wij

(1) Les .Fabliaux. — Etudes de Litterature populaire et d'Histozre
líttéraire du ilfoyen-Age. Thèse pour le Doctorat, présentée a la Faculté
des Lettres de Paris, par JOSEPH BÉDIER. Paris, 1893.
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met de anthropologische school de meening voorstaan dat het overblijfsels
zijn van uitgestorven zeden en begrippen, in elk geval houdt zich de
Indische stelling staande, ten minste wat de verspreiding der vertellingen
betreft; en die stelling luidt dat verre de meeste dier vertellingen eene
gemeenschappelijke bron hebben, welke bron eenvoudig Indie is, het
Indie van het historische tijdperk.
En gewoonlijk schijnt het in 't geheel niet moeienjk dien Indischen
oorsprong, in een bepaald geval, aan te toonen. De vertelling waarover men
het heeft vindt men terug in het Directorium Humanae Vitae, dat langs
eene reeks Hebreeuwsche, Arabische en Perzische opvolgenlijke vertalingen tot eenen verloren Sanskrittekst kan teruggebracht worden. Ofwel,
men treft ze aan in het Verhaal der Zeven Wijzen, dat insgelijks uit
Indië komt... Men hoeft daarbij niet uit het oog te verliezen dat nevens
de letterkundige, geschrevene overlevering eene veel gewichtiger mondelingsche overlevering aan te nemen is. Eu wie daarna nog niet heel en
al mocht overtuigd zijn, overwege slechts 1° dat in de Grreksche en in
de Romeinsche Letterkunde dergelijke vertellingen niet bekend zijn,
2° dat ze in onze eigene Middeleeuwsche Letterkunde eerst opkomen na
'iet ontstaan van inniger betrekkingen met het Oosten aan den eenen
kant, en na het ontstaan van vertalingen der Indische bundels aan den
and€ren kant ; 3° eindelijk, dat onze Europeesche vertellinten den stempel
van hun oorsprong bewaren in allerlei bijzonderheden, herinnerend aan
gebruiken en begrippen uit hun verafgelegen geboorteland.
Jammer genoeg komt in gansch die redeneering de logica zeer weinig
tot haar recht, ofwel worden er bewijsgronden aangevoerd die met de
werkelijkheid weinig gemeens rebben.
Uit het feit dat geen oudere voim dan de Indische bewaard is, te
willen besluiten dat alle later opgeteekende vormen uit den Indischen
stammen, is stellig niets anders toch dan het zeer gewone sophisme : post
hoc, ergo propter hoc.
Is er invloed geweest? En welke invloed?
Doch is het wel waar dat Europa eerst volksvertellingen gekend heeft
nadat het met Indre in aanraking was gekomen ? Is het wel waar dat
onze Europeesche vertellingen door hun vorm hunnen Indischen oorsprong
verraden ?
Dat er geene Grreksche noch Romeinsche bundels met verzamelde
volksvertellingen bestaan, bewijst eigenlijk niets : 't is net alsof men ging
beweren dat men ten onzent in het jaar 1730 geene volksvertellingen bezat,
daar deze eerst honderd jaar later in omvangrijke bundels zouden opgeteekend worden.
De Indische theorie is ten andere verplicht eene uitzondering te maken
voor de fabelen. En het wordt door den heer Bédier ten duidelijkste aangetoond hoe wonderverhalen en boertige vertellingen, van nagenoeg
denzelfden inhoud als onze hedendaagsche en als de oude Indische, in
omloop waren bij de Grieken en de Romeinen.
Wanneer men nu, zooals de heer Bédier, met de grootste nauw-
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keurigheid het getal der vertellingen vaststelt, welke door de Middeleeuwsche Letterkunde aan de vertalingen van Oostersche bundels zijn
kunnen ontleend worden, vindt men ten slotte op 400 vertellingen uit
de Middeleeuwen opgeteekend er slechts 13 voor dewelke de mogelijkheid
aan Oostersche ontleening kan bestaan.
Dertien : een bijna onbeduidend getal, zal men zeggen. Eilaas, zelfs
voor die dertien is het zeer twijfelachtig dat zij werkelijk uit Indië zouden
komen. Noch in hun vorm, noch in hun inhoud is er niets, waaruit men
met schijn van waarheid dien Oosterschen oorsprong kan afleiden.
« Ik geloof niet, besluit de schrijver, dat er ooit een bevoorrecht
volk is geweest, noch in Indië noch elders, dat op eenen dag van
verveling, tot groot genoegen der toekomstige menschheid, de sprookjes
zou uitgevonden hebben. — Ik geloof slechts aan zekere moden in de
letterkunde, welke op zekere tijden, in zekere landen, de schrijvers aanspoorden tot het verzamelen van volksvei tellingen ; aan zulke moden
hebben wij de Indische verzamelingen te danken, en de Grieksche Fabelbundels, en de Ttaliaansche Novellenbundels, en de Fabliaux der Fransche
Jongleurs... Ik geloof dat er vertellingen zijn waarvan men tijd en plaats
van ontstaan kali bepalen... Maar tevens geloof ik, dat oneindig ver de
meeste sprookjes, boerden en fabelen ontstaan zijn op verschillende plaatsen
en in verschillende tijden, welke niet kunnen bepaald worden.., »

S.

EZEZEZIEZZIEZ
MIRAMAR. 0)

i ET waren twee koningskinderen, en zij hadden elkander Iief.

Ze zaten, hand in hand, aan den oever der Adriatische zee,
niet wijd van de stad Triest in Oostenrijk.
En ze zagen de lichtgroene zeebaren zachtjes tot aan hunne
e
voeten rollen en klotsend uitsterven op de keisteenen, tegen de steile rots.« 0 't zs goed hier te zin I.,. » zoo fluisterden zij malkander in
het oor. En rijk waren ze beiden, en wat zij droomden konden zij
verwezenlijken.
En eenige maanden later kwam een bouwmeester met zijne werkheden en zij boorden in de ijzersterke rots, en legden de grondvesten
aan eener woning. En daar rees, met den voet in de zee badend,
een kasteel op, lief en schoon gelijk de blanke zwaan op het stille
water drijvend.
Gelijk de blanke zwaan, kroonhalzend op het water, zoo steeg
daar het vorstelijke slot in de hoogte, tegen de barre, donkerbruin
geblakerde rots. En beeldhouwers en schilders kwamen van uit het
kunstminnende Weenen, van uit het verre kunstlievende Brussel en
smukten de vorstelijke woning met hunne beitel- en penseelgewrochten op, dat ze weerdig wierd tot verblijfplaats te dienen aan het vorstelijk echtpaar.
Zijn naam was Maximiliaan, hij was de alomgeëerde, de alomI

1

(I) Miramar is de naam van het schoon kasteel, dat Maximiliaan,
de broeder van Frans Jozef, twee uren gaans ongeveer benoorden de
havenstad Triëst in Istrié, op den boord der Adriatische zee, opbouwen
liet. In de volgende aflevering zal Het Belfort er een trouw afbeeldsel
van geven. Tijdgebrek belette dit heden hierbij te voegen. Van daar
vertrok Maximiliaan naar Mexico in 1864. Slechts twee jaar droeg hij.
er de keizerskroon ; hij wierd krijgsgevangen genomen, veroordeeld en
doodgeschoten ! Zijne begaafde gemalin, Charlotta, zuster van onzen gelief.
den Belgischen Koning, wierd hierbij krankzinnig.
God, zij hun beiden genadig 1 .. Mochten keizers- en koningskronen
wat minder benijders tellen en wat meer vrienden !...
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beminde jongere broeder van Fians-Jozef, den Habsbuiger, den keizer
van Oostenrijk.
Zij, zij heette Charlotta, zij was de lieve en geestrijke dochter van
koning Leopold den Wijze, die in Belgenland troonde.
En zij leefden gelukkig hij malkander.

Eenige jaren vervlogen.
Daar kwam een gezantschap uit het verre Amerika, uit het warme
Mexico. En zij kwamen den aartshertog eene kroon, eene keizerskroon
aanbieden.
Napoleon de Derde, de machtige keizer van Frankrijk, juichte
toe, drong tot aanveerden aan, en,.. hi j nam de kroon op, Maximiliaan, de keizerskroon, die een jong volk hem zond van ginder
verre, wijd over den Oceaan.
Helaas! helaas T wist hij wel wat hij deed ?, .
Op de zoldering van eene der prachtige eetzalen in zijn vorstelijk
slot, schilderde eene kunstenaarshand zeemeeuwen met blauwe wimpels
in den snavel. En alle droegen zinrijke spreuken, die tot nadenken
spoorden. En ééne droeg het diepzinnige woord : « Corona et spinre
koningskroon, doornenkroon I » en die, die zweefde j uist boven aartshertog
Max zijn hoofd. 0 T hadde hij de zinspreuk gevat, hadde hij tweemaal
erop nagedacht eer hij de kroon aanveerdde, de keizerskroon, die de
gezanten hem aanboden T ,,, hadde hij ze vriendelijk afgewezen!... ware
hij in 't lieve Miramar gebleven T...
Hij vertrok T...
Heel het Oostenrijksch volk woonde zijn vertrek bij : 't krielde
er van de menigte op de rotsen, op het stiand, in de hovingen van
't keizerlij k slot.
Zeven kanonnen begroetten zijn afscheid met hunnen donders

En, nog geene drij jaren later !...
Zijne vrienden te weinig in getal,
zijne vijanden, talrijk en machtig; —
verlaten door den trouwloozen keizer der Franschen, den dubbel
liertigen Napoleon,
door verraad in de handen geraakt -ckr Mexikaansche opstandelingen,
viel Maximiliaan op het vreemde strand : een geweerkogel doorboorde zijn hert :
Keizer Max was niet meer!
« Eruztad per la justicza! » zoo klonk zijne leus. En hij werd
neergeveld hij, de rechtveerdige, hij de, grootmoedige T .. ,
Zijne jonge weduwe viel ook, en ook om nooit racer op te staan.
Zij was keizer Napoleon te voet gevallen, had hulp en ti3ost bij den
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Paus-koning, Pius den IX, gezocht, maar... God alleen kon haar
troosten en helpen. In zijne grenzelooze Wijsheid en Bermhertigheid
ontnam hij haar bewustzijn en rede • Charlotta, de lieve, de schoone,
de geestige Charlotta was krankzinnig!..

Op het koninklijk slot van haren broeder, koning Leopold den
Tweede, te Meise in Brabant, d iar treurt de geknakte bloem, daar
leeft, of juister, daar kwint de voormalige keizerin van Mexico.
Nog ligt Miramar, gelijk eene blanke zwaan, kioonhalzend op
het stille water, zich te spiegelen in de bleekgroene galven der
Adriatische zee.
De keizer Frans-Jozef van Oostenirjk voltrok het vorstelijk paleis.
Jaarlijks komt hij daar eenige dagen doorbrengen ; maar Max, de
goede keizer Max, die ligt verre, verre van daar, den grooten dag
dei algemeene opstanding af te wachten.
De krankzinnige Charlotta kwam ook nog eenige maanden te
Miramar doorbrengen , doch het licht der rede was uitgedoofd en
flakkerde niet meer op; ze was en ze bleef krankzinnig voor altijd.

Jaren, j aren latei kwam eene andere j onge weduwe, Charlotta's eigene
nicht, de dochter }aars broeders, rust en troost op 't lieve Miramar
zoeken. Het was de kroonprinses Stefanie, de diepbedroefde weduwe
van den keizerliiken aartshertog Rodolf van Oostenrijk.
Ach ! keizerskroon, doornenkroon !...
De zee, die moet wel droevzz klotsen,
Langsheen die uitgeholde rotsen,
Langsbeen die rotsen grijs en hard;
Wat moet haar lied er treurig zingen,
En dondrend en bedroevend klinken
In d'afgrond van het menschlijk hart.
0 !... als ik 't droevig einde aanschouwe,
Verkrimpt mijn hart van sombren rouwe,
Ik beef, gelijk bij 't zien der dood!
0! laat mij eenig henentreden...
't Zijn alles, alles ijdelheden,
De' Heer alleen is sterk en groot !

M. M., pr.
Aalm. der EE. ZZ. van 0. L. V. van Sion,

Triest, den 16 Jaizziari 1895.

ZEZZIEZIENI2
•

EEN WOORDJE ANTI-CRITIEK.

» eene vorige aflevering van het Belfort -- Februari 1885 — dat
ik wegens drukke ambtsbezigheden eerst v6ór een paar dagen
kon ter hand nemen, krijg ik van mijnen oud-leerling H. Meert
eenen uitbrander van belang, omdat ik het woord splitve'el
ergens neergeschreven heb. Hij zegt namelijk « Men kan het goed
voorhebben bij het scheppen van een woord, maar daarbij toch
vergeten te rade te gaan met de regels der analogie, waar zulke
neologismen aan onderworpen moeten zijn. »
Geen best Nederlandsch dat volzinnetje; scheppen heeft meestal
iets concreets tot voorwerp en te rade gaan met regels voor rich aan
voorschriften onderwerpen of wel niet te buiten gaan is evenmin
navolgenswaard. Maar laten wij dat ter zijde.
De geleerde criticus meent dat ik dien splitve'el in de wereld
gebracht of liever geschopt heb. Hij vergist zich, Multatuli is de
vader van dat wangedrocht, gelijk van menig ander, waarmede hij
onze taal verrijkt heeft, en daar die schrijver algemeen gehouden
woidt voor iemand, die in het Nederlandsch nog al flink te been is,
a— wellicht minder dan H. M. en sommige hooggeleerden, die Europa
ons benijdt -- ben ik bij hem ter leen gegaan en heb niet aan de
voorschriften der woordvorining gedacht, want die kende en onderwees ik, toen H . M. nog moest geboren worden.
Wat jammer dat Multatuli naar betere gewesten verhuisd is; wat
zou hij in dit geval gesplltvereld hebben ! Nu moet ik het maar in
zijne plaats doen en vet wijs H. M. naar het Volledig Woordenboek
der Nederlandsche Taal door R. K Kuipers, waarin op bladz, 891
hit volgende te lezen staat :
Splitten w. zw, overg. (split, splitte, heb gesplit) (intens. van
splijten), splitsen, splijten, enz.
Ik zou nog andere samengestelde woorden kunnen aanhalen,
waarin een klinker verandeid is, doch acht het hier onnoodig.
De Heer H. M. zou eene reuzentaak te verrichten hebben, indien
hij voortging met zijne vrijwillige zending van zulk een kleingeestig
standpunt te vet vullen; dat is geen middel om de zoo gewenschte
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taalzuivering te bevorderen, want dergelijke kleinigheden zouden,
met eene nauwgezette pluizerij, ook bij de beste Nederlandsche
schrijvers, zelfs bij de reeds vermelde hooggeleerden, kunnen ontdekt worden.
Nog een woordje en ik heb gedaan.
In de aflevering van November 1894, bl. 260 zegt H. M. dat het
werkwoord behoeden alleen gebruikt wordt in den zin van laten
weiden, gralen : het vee behoeden. Ik zou wel willen weten, waar
die uitdiukking gangbare munt is, ik heb altijd van vee hoeden en
Veehoeders gehoord. Zoo zegt men ook in het Hoogduitsch das Vzeh
haten en met warten, gelijk H. M. beweert ; warten wordt van
kinderen en niet, van beesten gezegd.
Een weinig verder keurt H. M. de uitdrukking : de gebroken
potten betalen af. Zeer goed, doch ik zou hierbij den gebroken pot
van het liberalisme lijmen, gelijk Busken Huet zegt, gevoegd hebben.
In de aflevering van Februari 1895, bl. 13o, wordt het woord
opvolgenlijk voor eenen flater opgegeven. Ook goed, doch in plaats
van het met achtereenvolgend te vervangen, zou ik aan opeenvolgend
de voorkeur geven. Zoo vindt men b. v. opeenvolgende verkzepingen,
opeenvolgende overstroomingen enz.
Een paar bladzijden verder wordt, en dat met gegronde redenen
het woof d plecht voor plechtzghezd verwoi pen. Oppei best, doch hoe
heeft de scherpziende censoi, aan wien niets ontgaat, het volgende
woord , nl. onderbreken voor storen, verontrusten onaangero erd
gelaten, des te meer omdat die kernel bij ons — kij kt maar eens in de
handelingen der wetgevende Kamers -- dagelijks geschoten wordt?
Mijn oud-leerling neme deze kleine terechtwijzing niet euvel op;
ik ben het ten volle met hem eens dat hier te lande veel taalbedervers
onder de zon rondwandelen, doch raad hem vi iendelijk in het berispen
met bezadigdheid te werk te gaan en steeds het pas de Tèle van
den beruchten Franschen staatsman voor oogen te houden.
J. MICHEELS.

Gent,

22

Maart 1895.
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VOOR DEN ARME.

wintert fel, de straat is ledig,
En alleman blijft in zijn kluis ;
Slechts hier of daar een enkel wezen
Dat ijlings vliegt naar 't zoet te-huis

ET

Toch staat bij 't treurig gasgeflikker
Reeds uren lang op 't eind der straat
Een koud en bibb'rend aangezichtje
Dat smeekend de ootjes tot U slaat.
Nog jong en schoon, maar ach, verstooten,
Kent 't jeugdig hartje vreugd noch weeld.
De koude bloem op 't glas getooverd
Is 't eenigst wat die oogjes streelt.
Maar ach, wat zeggen wini erbloemen
Voor 't hart, dat niets als armoê kent;
Ze mogen 't rijke kind verblijden,
Zij toonen 't arme zijne ellend'.
o Vriend, aanschouw dat bleek gezichtje,
Ach zie, hoe 't kind zijn handje biedt;
Zie toe, blijf staan, één oogenblikje !
Verstoot, o neen, verstoot het niet.
Gij, rijke, kent die droeve ellende
En durft zoo acht'loos verder gaan ?
Gil waant dat bedelvolk vermetel
En ziet zelfs 't arme wicht niet aan?
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Ontdoet u, rijk gedoste heeren,
Slechts voor een wijl van pels en kraag,
Te veel misschien is het gevorderd,
Bescheidener zij dan mijn' vraag.
Neemt slechts de plaats in van dat wichtje,
Stelt u eens bloot aan weer en wind
En zegt mij dan, is zij vermetel
De smeekbeê van dat arme kind?
Of meent gij, rijk gemofte dame,
Dat 't fijne handje korter leeft,
Als gij het uit de mof durft steken
Om de aalmoes, die ge aan 't zieltje geeft?
Veeleêr door -wufte baltoiletten,
Door 't enge keurslijf, dat u kwelt,
Kruipt harte- of zieleziekte binnen
Die u een vroegen dood voorspelt.
Blijft staan dus, heer of edelvrouwe,
Verhaast uw tred niet voor dat wicht ;
Pakt in uw beurs, en laat vrij toonen
Dat zelfzucht hier voor liefde zwicht.
Wie spoedig geeft, zal dubbel geven,
Gij hebt geleend aan 't Hoogste Goed,
God zal u eenmaal rijk vergelden,
Wat gij den minsten zijner doet.
Maastricht.

TH. R.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.
Wat een werkman lijden kan. -- De Geesel onzer dagen.
Ziedaar twee nieuwe verhalen van den heer HoNORÉ STAES, de
gunstig gekende schrijver van de De Soldaten in Christus, Het Duivelshuwelyk en T%erstooten geluk.
Wat een werkman lyden kan is een erhaal voor het olk en een
goed verhaal, goea opgevat, goed geschreven. Een verhaal voor het volk,
en tevens uit het volk. De held toch is een arme metserdiender, die de
zwaarste beproevingen te onderstaan heeft door de ziekte van zijn vrouw
en zijn eigen verminking toen hij van de stelling was gevallen De plaag
der kwaadsprekerii, die zooveel haat en lijden sticht onder kleinen
als onder giooten, wordt op meesterlijke wijze in de moeial-achtige
\Vanna, de gerokte profeet en laadgever van de werkmai,sbuurt, N erpersoonlijkt. Doch de arme metsersdiender is door zijn diep gevoel an
eerlijkheid, een ware held, en na de smartelijke spanning waarin het
verhaal van zijn lilden den lezer gebracht heeft, is het eene ware ontlasting
de luimige bladzijden te mogen lezen in dewelke, aan het slot van het boekje,
de gelukkige ontknooping wordt geschetst. Het portret van M. Verdonck,
den weldoener, is een waardigen tegenhanger van de figuur van 1Vanna de
k aadspreekster.
Wat een werkman lijden kan is aldus eene uitgebreide novelle, die
iedereen, tot welken stand hij behoort, met genoegen zal ter hand nemen.
De schrijver heeft ze blijkbaar voor het publiek bestemd waaruit hij zijn
held gekozen heeft; en het is dan ook daar dat ze met de meeste
gretigheid en tevens met het meeste nut zal gelezen woiden.
Wat De Geesel onzer dagen betreft, ziehier hoe de eerw. heer
V. Huys, de schrijver van Baekeland, het boek inleidt bij het Vlaamsche
volk :
« De lange avondstonden zijn daar, en met dien tijd van 't jaar zijn er
voor vele huisgezinnen verdrietige uren op handen.
Eene allerbeste zaak is het een middel te vinden om die mondstonden
te verkorten, nog een beter ze aangenaam en nuttig te maken
Maar hoe?
Te lande bijzonderlijk is dit moeilijk. 't Werk op de akkers en in de
stallingen is gedaan, en, t' huis gekomen, vindt men niet anders dan een
koutertje rond den heerd. Maar 't is altijd hetzelfde en na korte weken,
hoort men uit alle monden, en bijzonderlijk uit deze van dienstboden en
groote kinderen : « Die verdrietige lange avondstonden I »
Er is een middel, een goede, een voordeelige, een aangename, 't zijn
de goede lezingen.
R Maar wat gelezen ? » legt men.
In den ouden tijd, 't waren de levens der Heiligen, de gekende en
. eispieide schoolboeken. Maar dit is nu de goesting van den dag niet meer.
En zwemt don stroom tegen !
Aangenaam tijdverdrijf dus kan men den burger en landbouwer voor
zijne kinderen en werk%olk verschaffen, door hun een schoon boek aan te
wijzen, aantrekkelijk en eenvoudig geschreven, gemakkelijk, om door een
kited des huizes, 's avonds rond den heeid voorgelezen te woiden.
Boeken zijn er genoeg, maai «eineg zulke.
H

K

H
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Zij moeten uit vloeiende pennen komen, eenvoudig en in plat
vlaamsch, en..... moet het gezegd zijn ?.... met zedelessen doormengeld
zijn, en door de historie zelve, die zij veetellen, kinderen en werkvolk den
haat inprenten van hetgeen in onze dagen bijzonderlijk het ongeluk is der
familien, en de kinderen uit de huizen trekt en houdt.
Zij moeten — die boeken — goedkoop zijn, en eenieder wel aanstaan;
't een of het ander kwaad dat de familie en het huishouden schade toebrengt,
tegenspreken en laken
Er is ons over eenige dagen een boek in handen gexalien, die wij
met veel gretigheid hebben gelezen.
In eene aantrekkelijke historie, in goede Vlaamsche taal geschreven,
ziet men er de rampzalige gevolgen in van het slecht gezelschap, en voornamelijk van den drank, dien de schrijver, heer HONORÉ STAES, met
reden de Geesel onzer dagen noemt.
Het verhaal i , , zoo boeiend, dat het schier onmoge lijk is de lezing
te staken, als men er aan begonnen heeft.
Het werk zal ongetwijfeld het grootste goed stichten, en wat ons
betreft wij bevelen het grootelijks aan het vlaamsch lezende volk, verzekerd
zijnie, dat liet lezen van dit boek krachtig zal medehelpen om den
Vlamingen eenen afkeer in te boezeroen van dien drank, dien Conscience
met reden eene Uitvinding des Duivels noemde. »
Wat een werkrnan lyd, » ,kan kost fr. 0,75 en De Geesel on 3er dagen
fr. 2,00. Beide werken zijn ta verkrijgen bij den uitgever Callewaert te
Yper, bij alle boekhandelaars en bi j den schrijver, onderw ij zer te Zele.
v
Afrika, drama in vyf bedrijven en in verzen door Ri .Jder EDOUARD
DESCAMPS. Bekroond in den rnter nationaler letterkundigen prijskamp
voor het beste werk over de slavernij in Afrika. — Voor het Nederlandsch
tooneel overgedicht door M. J. A. VAN DROOGENBROECIC der Kon.
Vlaamsche Academie. Gent, A. Su ffer. 1895. Prijs fr. 2,50.
Het Fransch bekroonde drama van Ridder Descamps zoude
bezwaarlij k een Vlaamschen vertolker hebben kunnen vinden, beter voor
zijn moeilijke taak berekend dan de heer van Droogenbroeck, een der
keurigste, — en voor wat de techniek aangaat zeker wel de keurigste, —
onder onze Zuidnederlandsche dichteis.
Over het stuk van Hoogleeraar Descamps is zeer veel geschreven geworden doch daar wij alleen de bewerking van den heer van Droogenbroeck
lazen,kunnen wij enkel vaststellen dat — wat schikking en inhoud betreft —
het stuk van 'den heer Descamps met uitnemend veel zorg bewerkt is, en blijk
geeft van gewetensvolle studio, dat wij geen twijfel koestelen nopens zijn
levendigen bijval bij eene opvoering, en niettegenstaande het vatbaar zou
kunnen zijn voor machtiger dichtersbezieling, dat menig tooneel ons diep
geroerd heeft.
De taak was zwaar, ieder zal dit erkennen, om in dramatischen
vorm het roemrijke beschavingswerk voor te stellen, waaraan onze Koning
zijn naam gehecht heeft.
Wij zijn overtuigd dat de Vlaamsche bewerking boven het oorspron-
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,kelijke staat, ook omdat de vertolker, in het laatste bedrijf, zich enkele
wijzigingen in den gang an het stuk heeft veroorloofd. Wij drukken den
wensch uit dat deze oproep ten ooideele van een veihevcn heschmingsweik, -- dit toch is Afrika in de allereerste plaats, -- den bijval moge
hebben welken het verdient. De keurige stoffelijke uitvoering, laat ons dit
ten slotte er nog bijvoegen, strekt den drukker-aitg.ver tot eer.
N

N

Leusen ende spreucken die op muren en uithangborden te lezen
staan in Oud-Antwerpen.
Even als van de Cluyten vjn er van dit belangrijk en zeldzaam
,boekje eenige exemplaren ontsnapt aan den brand in Oud Antwerpen.
Ziehier hoe Seger Die Blauvoet in de voorrede het boekj e aanbiedt
« Aen den Vriendelycken lezer,
Om dieswille dat het eel wercks heeft gekost ende sich vele doorluchtige herssenrycke gheesten gepynd hebben om de koddige, snaeksche
ende oock ernstige opschriften te versinnen ende te schryven die nu te
lesen staen op de uithang-borden, en binnen in de huizen van die stadt
van « Oud Antwerpen », soo hebben wy gesoigd dat sy niet verloren en
gingen.
Daeiom hebben wy die cicilyke bloempjes, die geestighe rymeryen
,en «onderbaeie imentien by cen versameld. ende hebben ze in claeren
druck voor ie,leieen verstaenbaer gemaecht en alzoo aen den vergetelheyt
.
onttiocken
Ontfangt en leest dan deze neet soo vroolyken zin ende hert, als
dezelve opgeschieven ende medegedeelt worden. »
N

Even als de Cluyten is deze curieuse verzameling van Vlaamsehe
spreuken en opschriften te koop bij den heer A. Sz ffer, te Gent.
Pi ijs fr 0,50.

Graaf Unterwalden of eene treurige bladzijde uit de geschiedenis van den Poolschen opstand, door PETRUS BERGM » NS, —
Tui I hout, drukkerij Beeismans-Pleek.
Met diepe aandoening hebben wij dit weihaal gelezen. Eenvoudig
N an tiant en zoo na t uurlijk als ioeiend van toon, levert het een verheugend
bewijs dat Conscience navolgers heeft, welke naar hun beste vermogen en
met goeden nits'ag er naar streven goed,, aangename, veredelende boeken
aan ons volk te bezorgen. Den schrijver van Graaf Unterwalden kan
waarschijnlijk geen lofspraak gebracht worden die hem meer voldoening
schenkt; en laat het ons herhalen, ten volle is zij verdiend. En de wijze
wa ii op hij vei telt is wel die welke het meest van aai d is om te bevallen
aan het volkspubliek waartoe hij zich richt. Geen nuttelooze omhaal
,van geleerdheid; sobeie maar keinachtige en schilderachtige beschrijvingen,
waar het past; voor-het overige, zoo min ingewikkeld mogelij k het verhaal
van de hoofdgebeurtenissen, het schilderen van de aangrijpendste toestanden,
zoodat de lezer geroerd is en aangegrepen wordt en de heele geschiedenis
met onverzwakte belangstelling leest tot het einde toe. De lotgevallen van
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Graaf Unterwalden, die als aanleider van Poolsche opstandelingen gevangen
wordt genomen, door gewetenlooze rechters tot levenslange ballingschap
naar Siberie wordt verwezen en zijne bevrijdiog na lange rampvolle jaren,
dit alles vormt de kern van het verhaal. Het volk leest gaarne van heldendaden, en zulke verhalen zijn gezonde kost omdat ze louterend werken op
de gemoederen van jong en oud, geestdrift opwekken, geestdrift aanvuren.
Graaf Urctet walden, dat een boeiend boek is zonder op den titel v an
letterkundig meesterstuk ook in het minste aanspraak te willen maken,
is daarenboven geschreven met eene kennis van onze taal die menigen
jongen schrijver tot voorbeeld zoude mogen stiekken. Redens genoeg,
dunkt ons, om ten slotte het boek nog eens warm aan te bevelen als volkslectuur, en om den schrijver ervan -- een weikoran, zegt men -- hartelijk
geluk te wenschen en toe te juichen.
Kanselstoffen, — De I e aflevering « Eezcwzge Waarheden » der
kanselstoffen door Z. E. H. Kanunnik DAEMS der abdij van Tongerloa
is verschenen. Prijs fr. 1,50.
De kaneelstoffen, zooals het bericht der I e aflevering bekend maakt%
zullen, V erdeeld in zeven reeksen, verschijnen in afleveringen, waarvan
er vier een boekdeel uitmaken.
I. Eeuwige waarheden. II. Zondagspreeken. III. I7ereerzng Onzes
Heej-en J.-C. IV. Alarzazereerzng. V. Hezllgenvereerzng. VI. Geleeenhezdspreeken. VI. Mengelingen.
Wie Daems noemt, noemt een' kunstenaar Rijm en onrijm, zoow .1
als het gesproken en geschreven woord, toonen hoe vloeiend, hoe sierlijk,
hoe machtig en innemend hij is op het gebied onzer Nederlandsche
taal.
Lees zijns Luit en Fluit, en gij zult bekennen, dat hij dichter is.
Lees zijn Lidend Hart van Jezus, en gij zult overtuigd zijn, dat hij
de grootste waarheden van onzen godsdienst in juiste bewoordingen
weet voor te stellen. Luister naar zij n gemoedelijk woord, vooral sprekende tot het volk : een echt redenaar zult gij uitroepen.
Het zal de lezers van het « Belfort » derhalve niet verwonderen
de Kanselstofen ten warmste te hooien aanprijzen.
Wie de gewade weis prekendhezd wil beoefenen, ga bij kan. Daema
ter schole. — Zijne Kansas/off-en zijn immers een onmisbaar leerboek.
Jaarboek van het Davids-Fonds voor x895. — Leuven, drukkerij
van Karel Peeters, 1895.
Zooals naar gewoonte bevat het Jaarboek voor 1895 een officieel
gedeelte (standregelen; verslagen van het Algemeen Bestuur en van de
Afdeelingsbesturen; enz.) en een letterkundig gedeelte Met uitsluiting van
een gedichtj e, onderteekend D., en van eene korte bijdrage : « Of de
Franschen in 1792 ten onzent welkom waren », onderteekend Th. S(evena),
treft men in dit letterkundig gedeelte slechts vertalingen aan : eene verhandeling uit het Hoogduitsch over de jenever, en een paai o\ ergezette
A erhalen. Men zal evenu el erkennen dat de eerstgemelde hoogst belangrijk
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is, en dat de twee verhalen, al laat de vertaling hier en daar wat te
wenschen over, den lezer in de hoogste mate boeien.
Het faas boek is opgeluisterd door het portret van Lambert van
Ryswyck, en bevat verder de leNensbeschrrjving van den betreurden
afgevaardigde der provincie Antwerpen bij het algemeen bestuur. Hetgeen
wij ook met genoegen in het boek gelezen hebben is het verslag over het
feest ter eere van den zeer eerw. beer kanunnik Martens, in 1894 te
Sint-Nicolaas gehouden.

Handelingen van het Nederlandsch Congres te Arnhem.
Wel wat laat, doch beter laat dan nooit komen wij aan de Lezers van
het Belfort deze uitgave aanbevelen.
Met groote belangstelling hebben wij er de redevoeringen, de voordrachten en de verhandelingen in gelezen welke op het Congres uitgesproken en voorgedragen zijn geweest. Vele dier studien zijn waarlijk
gewichtig en zeer wetenswaardig.
Het boek is uitgegeven door P. Gouda-Quint te Arnhem en het
kost 5 frank.

Koninkl, Vi. Academie. -- Zitting van 17 April Mededeeling door den heer Génard eener bijdrage over de samenstelling
en de benaming der gilden van Antwerpen, bewerkt door Jos. Dechan.
Het stuk zal overgedrukt woiden in de Versiagen,
Dr, De Vos bespreekt de verslagen over het Nederlandsch
Woordenboek -- verslagen, opgemaakt door hem en de heeren Loopman en Obrie — en ziet met spijt dat zij niet woiden openbaar
gemaakt.
De Commissie, gelast met candidaten voor te stellen voor de
plaats van buitenlandsch eerel yd, opengevallen door het overlijden N an
den heer Nuyens, wordt samengesteld uit de heeren ,Claeys, de Flon
en Obrie.
Het voorstel om de benaming « Vlaamsche taal » voortaan te
vervangen door de benaming van « Nederlandsche taal » in het onderwijs, alsmede in de stukken uitgaande van de Regeering, wordt verzonden naar de veieenigde sectien, die hiervoor in de volgende maand
zullen vergaderen.
De verschenen aflevering der Verslagen en Mededeelingen bevat naast
het procesverbaal der zwingen, Bibliogiaphische aanteekeningen van de
heeren De Ceuleneer en Obrie, het gedicht van E. Hiel Meesters-Zangers,
het eerste gedeelte van het Verslag by de Konint lyke Vlaamsche Academie
ingediend, houdende beschryving der handschrzften in Engeland
onderzoeht oj last van het Belgisch Staatsbestuur, door de heeren
H de Flou en Edw. Gailliard.
Het is merkwaardig wat al schriften in onze taal daar voorhanden
zijn. De twee afgevaardigden onderzochten, in den korten tijd dat zij
daar aan 't werk waren, honderd handscha aften, waarvan er 89 beschreven
en geexcerpeerd en 3 andere met a eeds bekende teksten werden vergeleken.
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De 92 handschriften bevatten onder ander ; bijbelteksten, evangelien, getijdenboeken, reisverhalen, dicht- en prozastukken, blieven,
gesprekboekn, alchimie, geneeskunde, historische schriften.
Ook andere verzamelingen dan die .% an het Britisch Museum,
werden bezocht, ook deze bevatten eenige handschriften, die den druk
waardig gekeuid wei den. Het werk van MM. de 1 lou en Gailitai d
is voortreffelijk samengesteld en zal de gids zijn voor N ele geleerden
die na lien opsporingen in Engeland zullen doen.

Davidsfonds. — Dezer dagen zal aan de inschrijvers gezonden
worden een werk van Th. Sevens over de maatschappelijke zaak en
in Juli een bundel gezangen, alsmede een boek over de hoenderteelt
door den eerw. heer Van Speybroeck.
op 28 April had er in de afdeeling van Aarschot een tooneelen letterkundig avondfeest plaats; De zeer ee g w. heer Kanunnik
J. Muyldermans voerde er het woord, en het tooneelstukje « In het
jaar éen der Socialisten » werd er ten berde gevoerd.
Donderdag 16 Mei om 12 ure voormiddag in de Halle te Leuven,
algemeene jaarhjksche vergadering van het Davzdsfonds.
Dagorde .
J O Verslag van den heer de Potter, algemeeben secretaris.

2 0 Stemming over de rekeningen van 1894 en de begrooting van 1895.
30 Bespreking der '.00rstellen welke vóór 5 Mei schriftelijk zullen
zijn ingeleverd.

XXIII e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres. —
Eenige dagen geleden deed in de Vlaamsche pers een bericht €'e
runde, dat het XXIIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congaes,
dat dit jaar te Antwi'ipen zou gehouden wolden, tot het volgende
jaar is verdaagd wegens ...., de drukte, die de verkiezingen voor den
Gemeenteraad zullen veroorzaken.
In vele Vlaamsche kringen heeft dit bericht eerre groote ontstemming teweeggebracht. In de eerste plaats vroeg men zich af wat de
verkiezingen voor den Gemeenteraad, die eerst in November zullen
plaats hebben, kunnen - te maken hebben met een Congres, dat in
Augustus wordt gehouden. Of leven misschien dit jaar de Antwerpenaars nog enkel voor de gemeenteverkiezingen ? En wat blijft er nu
over van die lyrische ontboezemingen, waarin Pol De Mont op het
Arnhemsch Congies zijn uit naam van Burgemeester en Wethouders
der stad Ani we pen gedane voorstel tot het houden aldaar van het
XXIIle Congies N oor droeg 2 De Antwerpsche heet en kunnen zich
thans niet met het inrichten van een Congres bezighouden : al hun
tijd wordt door het voorbereiden der gemeentekiezing in beslag genomen. Maar wie besliste nu eigenlijk oppermachtig dat het Congres
dit jaar niet zou doorgaan : heeft men er wel eens over gedacht eene
vergadering van letterkundigen te houden om over dat punt te beraadslagen? Of hebben misschien een paar heeren dat zoo maar op
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eigen houtje beslist ? Voor de Vlamingen, die niet in de geheimen der
hooge Antwerpsche politiek ingewijd zijn, zou het zeer belangrijk zijn
op al die vragen een antwoord te bekomen. Het blijkt zelfs niet dat
men getracht heeft eene regelingscommissie te vormen en daar valt nu
op eens het bericht uit de lucht dat men besloten heeft het Congies
tot het volgende j aar te verdagen.
Er is meer : zelfs indien eene regelingscommissie was tot stand
gekomen, dan nog zou dep vraag rijzen of zij wel bevoegd was tot
het nemen van een dergelijk besluit. De bestendige commissie alleen
had het recht den tijd te bepalen, waarop het Congres zou plaats
hebben : dat blij kt uit de gedachtenwisseling, die hierover tusschen
den Voorzitter en Prof. Jan ten Brink aan het einde der laatste algemeene vergadering ontstond. (Zie Handdzngen vaa het XXII' Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, blz. 340-341). Wij vragen
dus of de Bestendige Commissie over het al of niet houden van het
Congres in 1895 heeft beraadslaagd en, zoo j a -- wat we echter op
zeer ernstige gronden meenen te mogen betwijfelen -- waarom zij niet
vroeger haar besluit liet kennen. Indien Antwerpen onwillig was om
zijne veibintenis na te komen, of indien het de onmogelijkheid inzag
iets degelijks tot stand te brengen, dan had eene andere stad, Gent
bijvoorbeeld, waar het XXI' Congres zoo schitterend slaagde, de zaak
K.
kunnen in handen nemen.

Nederlandsche letterkunde. -- Ziehier hoe Dr. Schaepman,
in eene voordracht te Utrecht, eene paralle trekt tusschen de Nederlandsche letterkunde en die der andere landen, (getrokken uit het
Volkbelang).
Dr Schaepman stelde in zijne enthousiatische rede de Nederlandsche
dichters in hunne waarde tegenover de vieemde. Hij zou met Potgieter
de viaag willen stellen, of onze letterkundige producten niet hooger
gewaardeerd, met meer geeestdrift zouden bejegend zijn, wanne g zij
geschreven waren in eene andere taal, die zich op uitgestrekter gebied
beweegt. Zouden wij onzen Hooft, onzen Vondel niet met recht kunnen
stellen naast dichters als Racine en Corneille? Durft ge beweren,
vraagt hij, dat eene rei uit den Lucifer minder hoog staat dan eene uit de
Athalie ? Is er in dien tijd gespierder proza geschreven dan dat der Nederlandsche Historien?
In Engeland zwaait in dien tijd de groote meester der poezie —
Shakespeare -- den tooverstaf, doch nergens vindt men dien adel .,an
karakter, welke den dichter van den Lucifer en dei Altaargeheimenissen
kenmerkt.
In Duitschland is in dien tijd van literatuur geen sprake.
Gij zult tot mij wellicht de vraag richten of ik de vergelijking
aandurf ook tusschen de nieuwe lettervruchten van vreemden bodeiti
en de onze. Welk Nederlandsch dichter moet dan gesteld worden
tegenover Goethe ? Ik blijf vermetel en het lust mij vermetel te zijn.
Niemand heeft Goethe meer genoten in al zijne dichterlijke beLoorlyk-
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heden dan ik, maar waar men in hem diepte, warmte, gloed, vaderlandsliefde gaat zoeken, moet hij in waarachtig dichterlijk gevoel verre
ten achter staan bij de dichterlijke bezieling van een Bilderdijk, hij
moge nog zoo geklaagd hebben over zijne talrijke verkoudheden, kleine
huiselijke onaangenaamheden, kachelpijpen die niet trekken wilden, enz.,
nog zoo lijden aan ziekelijke prikkelbaarheid, een gevolg zijner zwakke,
gezondheid. Bilderdijk's figuur rilst voor ons op als die van een echten
heios, zooals hij dien zelf zoo waar en treffend heeft geschilderd, een
reuzengestalte, die wist waar zijne kracht lag, maar ook voor welke
kracht hij had te buigen. In Goethe missen wij die vaderlandsliefde en
kunnen wij het slechts betreuren, dat hij tot eigen en anderer vermaak
zijn West-Qestlichen Divan dichtte, toen op de wallen van Jena de
kanonnen bulderden, ten teeken dat het vaderland in gevaar was.
Er is een ander Nederlandsch dichter, wiens werken men door
het gebruik van zwaar papier en groote letters tot drie deelen heeft
kunnen uitbreiden. En toch zijne werken mogen gering in aantal zijn
zij mogen met het volste recht op eene lijn gesteld worden met het
machtigste werk « Légende des Siécles » van zijn Franschen tijdgenoot
Victor Hugo.
De Fransche dichter moge meer snaren op zijne her hebben, in
mannelijke fierheid, diepte van gedachten, bedrevenheid van boetseerende kunst, vindt hij in Da Costa zijn meesteer. Da Costa's lied
klinkt even fier, even hoog als de onsterfelijke hangen aan den grooten
Napoleon of den Triomfboog gewij d. En ook onze jongeren, zij zijn
verder dan alle symbolisten der wereld, en kunnen gerust de vergelijking met het buitenland doorstaan.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, gesticht door M. DE
en L. A TE `VINKEL, thans onder redactie van P. J. Cosijn,

VRIES

A. Kluyver, A. Beets, J. W. Muller en W. I. de Vieese.
liehier het zakelijke van een omzendbrief door den uitgever N an
het Woordenboek rondgestuurd.
In de meeste landen van Europa heeft men vroeger of later in
deze eeuw de behoefte gevoeld aan een Woordenboek, waarin niet
alleen het hedendaagsch gebruik wordt beschreven, maar waarin ook
de geschiedenis p an elk woord zoo goed mogelijk wordt medegedeeld.
Gelijk in andere historische wetenschappen was het ook in dit opzicht
Duitschland dat voorging; in 1856 zag de eerste aflevering van het
Woordenboek der gebroeders Grimm het licht. De Dzctzonnazre van
Litiié verscheen tusschen 1860 en 1870, en reeds is men, sinds 1890,
in Frankrijk alweder aan een tweede historisch Woordenboek begonnon, dat van Hatzfeld en Darmesteter. Niet eerder dan 1884 kwam
het eerste deel van Murray's Dictionary uit, en maar kort geleden
heeft de Zweedsche Academie een soortgelijken arbeid ondernomen; de
eerste aflevering Nan haar Ordbok is van 1893. 'En Nederland, wel
serie 'k an achter te blijven, is met het door De Vries aangevangen
Woordenboek der Nederlandsche Taal onder de eerste landen geweest,
die het voorbeeld der Grimm', hebben gevolgd.
Het is genoeg bekend hoe de Redactie van het Nederlandsch
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Woordenboek in den beginne niet voorspoedig is geweest, maar sedert
in 1888 eenige vereerders van de Vries zich tot eene Commissie van
Bijstand hebben vereenigd, zijn betere tijden aangebroken, want aan
de krachtige hulp dier Commissie is het te danken, dat thans vier
Redacteurs zich uitsluitend aan de bewerking van het Wooidenboek
wijden. Dat van de drie-en-zestig afleveringen, die tot nog toe in het
geheel zijn verschenen, er sedert 1888 alleen vyf en-twzntzg het licht
hebben gezien, is ten opzichte van dien verbeterden toestand een sprekend feit, hetwelk tevens grond geeft om te hopen dat, blijven de
omstandigheden gelijk, jaarlijks vijf afleveringen zullen kunnen vet schijnen,
en zelfs het uitkomen van zes afleveringen in één jaar niet volstrekt
onmogelijk behoeft te heeten.
Op dit tijdstip, nu zij de onafgebroken voorzetting van het Woordenboek verzekerd durven achten, maar nu zij tevens, dank zij vooral
de meet geregelde bewerking gedurende het laatste zestal jaren, op
enkele geheel voltooide onderdeelen daarvan wijzen kunnen, stellen de
uitgevers zich foor dat een beroep op het publiek de, onder den
tragen voortgang begrijpelijkerwijze verflauwde belangstelling, weder zal
kunnen doen opleven. Zij wenden zich derhalve, uit den aard der
zaak, in de eerste plaats tot allen wier studien of wier werkkring
een degelijk historisch en omschrijvend Wootdenboek det Nederlandsche
Taal onmisbaar maakt, tot hoogleeraren, leerai en, onderwijzers, studenten, tot alle beoefenaars dus van het Nederlandsch in den engeren
zin, en ó6k tot den ruimen kring det Germanisten of van alle meer
of minder wetenschappelijke beoefenaars van onv.rschillig welke der
Geimaansche talen, voor wie het Nederlandsch in eens; opzicht van
belang kan wezen, hetzij als een gewichtig Germaansch dialect, hetzij
als eene meer nauw verwante taal, hetzij als de taal der oorspronkelijke kolonisten, waarin dus Hoog- en Nederduitschers, Skandinaviers,
Engelschen, Amerikanen en Zuidafrikanen begiepen zijn In de tweede
plaats iichten zij zich tot de talrijke klassen van vakgeleerden als b. v.
de juristen, voor wie de wélomschrevene beteekeni, van een niettechnisch woord vaak zoo bijzonder van gewicht is, en ten slotte tot
zoovelen in Nooid- en Zuid-Nederland als er ongetwijfeld hartelijk
belang stellen in de kengis der gemeenschappelij ke Moedeitaal, maar
die — misschien alleen door onbekendheid met den eigenlijken aard
van het boek of uit welke andere ooizakzm ook -- tot heden nog
niet gevonden worden op de lijst der Inteekenaars, met de stellige
verwachting dat er ook onder dezen niet weinigen zullen worden aangetroffen, die voortaan gaarne aan dit (immers ook voor VlaamschBelgie) nationale werk hunnen steun willen verleenen,
Tot heden is van het Woordenbioek verschenen : Eerste deel
(A-Ajuin), met Inleiding enz — Tweede deel, Afl. 1.6 (Akant-Band),
-- Derde deel, Afl. 1.4 (B-Bosch). — Vierde deel (G-Gitzwart).
—Vilfde,
Afl. 1 .7 (Glaasje-Grootachtbaar) -- Tiende deel (O-Ooilam).
-- Elfde deel, Afl. i (Ooit-Oorlogspantser), tegen. den prils van
54. 77 5 in (63) losse afleveringen, of f 61.37 5 zooveel mogelijk
gebonden.
Daar voor velen deze prijs een beletsel is om het werk aan te
schaffen, wenschen de uitgevers aan da r bezwaar te gemoet te komen
door den aankoop gemakkelijkei te maken.
Tot wederopzet gens toe zijn zij bereid alles wat tot heden is
verschenen te leveren voor :

I

Vijf en twintig Gulden {53 franken, in afleveringen, of Dertig
Gulden (63.50 franken), voor zooveel mogelijk gebonden.
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Plaatsnamen.. -- In een vorig nummer hebben wij gemeld dat
de door de Regeeiing aangestelde Commissie voor het vaststellen der
plaatsnamen in België, haar werk aan den heer Minister van Binnen
landsche Zaken had overhandigd, en dat deze den arbeid der Commissie ten onderzoeke had gezonden aan de Commission centrale de
statzslique.
Men verlangt te weten (scliiijft ons een Inschrijver uit Antwerpen)°
tot hoe verre gemelde Commissie bevoegdheid heeft om een werk,
gegrond op oudheid-, geschied , taal- en volkskunde, te beoordeelen ;
indien ja — dan deed de Regeenng kwalijk, eerre Commissie te benoemen die minder dan de Commission centrale tot het bewuste werk
in staat was, immers dan had men deze zelve den arbeid moeten
opdragen; indien neen -- dan begrijpt men die verzending in geenen
deele. -- Men is benieuwd om het oordeel der Commission centrale
te vernemen, mannen vooral samengroepen tot het opeenstapelen van
allerlei cijfers over allerlei dingen, maar, beweert men, leeken op het
uitgebreid wetenschappelijk gebied, dat bij de studie over plaatsnamen
dient in het oog gehouden te worden.
Prijs van Rome. — De jury, gelast met de beoordeeling van
den dubbelen prijskamp voor de samenstelling van een gedicht in het
Vlaamsch en een in het Fransch, bestemd om in muziek gesteld te
worden voor den muzikalen wedstrijd voor 1895, gezegd Prys van
Rome, is samengesteld uit de heeren Benoit, Gevaert, Samuel, Fétis,
Rooses, P. Willems en A. Smeders.
Plan van Gent. — Door den beer Hems, te Gent, zal geteekend en te
Brussel uitgegeven worden het groot (oudste) plan dezer stad, dagteekenende
van 1534 en reeds eenmaal op veel kleinere schaal, doch uiterst gebrekkig,
lierteekend en gegraveerd door wijlen ONGHENA, voor de laatste uitgave
der Hzstorze ven Belgvs, van M. van Vaernewijck. De- nieuwe uitgave
zal geschieden ia 9 platen, ter grootte van het origineel, en gekleurd.
Het is een zwaar, moeilijk werk, dat door al de -liefhebbers der Gentsche
oudheden ten beste onthaald zal worden.
Onderscheiding. -- De heeren Gevaert, bestuurder van het Conservatorium te Brussel, en Juliaan De Vriendt, kunstschilder, zijn benoemd
tot leden van de Koninklijke Academie van Schoone kunsten te Berlijn.
1- Camille ,Doucet, levenslange secretaris der Fransche Academie, te Pai ijs.
1- G Docx, toezichter van het gymnastisch ondeiwijs in Belgie en
schrijver van verscheidene werken over gymnastiek.

t Pierre Zaccone. Fiansche romanschrijver.
Í Xavier de Ruel (Luik) oudheidkundige en schrijver van"
gewaardeerde romans en studiën over kunst en wetenschap.
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Bij C. L. VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam, verschijnt

I)E CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO VIENIUS
en POURBUS,
31 Staal platen, met Monografieën, door P. GENARD, Prof
W. r TOLL, AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.

Jozef

ALBERDINGK THIJM. —

Tweede vermeerderde druk.

Groc t 4° formaat.
Cien afl everingen, elke van ib bladz. tekst, in 2 kolommen en
riet 1 p?:-tin. Pri s per afeverf".c fl t,:;, (fr. z :15).
asmestemmor,rimon

^ ..

.

...,IIMCW1 1195,1111

BR 4I'1 KOPF & H/ERTEL Bruxelles. Montagne de la Cour, 45.

Abonnement a la lecture musicale.
I. Pou rui mois fr. 2,50. Pour trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les : be nnés de la ville recoivent, d'après leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p'ovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tous les quince jours.
II. Pou r in mois fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. IS.
Les abc nnés de la villa repoivent, d'après leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
vain de la 1 rovince 16 cahiers a la fois qu'ils peuvent changer tous les quince jours.
III. Pou r un mois fr. '7. Pour trois mois fr. 13. Pour six mois ír.20. Pour'uu an fr. 35.
Les ahtnnés ont droit a vingu-quatre cahiers par semaine.
IV. Pout un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an fr.45.
Les abr.nnés ont droit à six cahiers qu'ils peuvent changer tous les jours.
A 1. L'Abunnement comprend tons les genres de musique, à 1'exception : 1° dec
partitions d'orchestre, 2° des methodes et etudes pour toes les instruments, 3° des
editions populairen de Breitkopf & HU.rtel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. — § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen s instruments (Trios, Quatuors, etc.), compteut comme 2 cahiers ordinairen; eiais it ne pourra etre remis à l'abonne que deux partitions à la fois. —
§ 4. Les nouveautés ne peuvent etre données en abonnement que trois mois
après leur publication. — § 5. Les ahonués ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, doivent s'engager a nous en rembourser intégralement
Ia valeur. s'ils nous les rendent maculés ou déchirés, plies ou roulés. Pour
leur en fa ciliter le transport, nous leur offrous d'élégants porte-musique au prix
de 1 fr - I 0 a 5 fr. —. —.§ 6. L'ahonnement eet considéré comme contieué
tapt que des cahiers se trouvent entre les mains de l'abonné. Catalogue
fr. 1,25.

De aa.ikondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opgeiomf n,loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namelijk in de Dietsche Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van 'leze tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
het licht pepeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal

I)e prijs is fr. 12,50 of fl, 6 - .
Heerco boekhandelaren genieten buitengewoon rabat,
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Rau de Colog fi t, .
d'or pour parfumerie. Amsterdam. f889.

Seule

J. C. BOLDOOT
Fournisseur brc;veté des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. AMSTERDAM.
Depots : Amsterdam, Singel, n° 92. — Rotterdam, Reguliersbreêstraat,

no 42. — Rotterdam, Passage, no 6. — Anvers et Bruxelles.
Eau de Cologne, Savona l'eau de Cologne, Sedáp Malnm, Duizend-bloemen geur, Eau de Hollande, etc., etc. Extr mits concentres. — Boldoots Eau de Cologne is de meest gezochte, om
haar zacht en verfrisschend aroma, zij is bekroond met de
gouden medalje te Parijs in 1879, te Melbourne in 4880, te
Amsterdam in 1883, te Antwerpen in 11851, te Brussel n 1888.
iiMMIONSI®

Uitgave Gebr. BN.LINFANTE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJMANSHERTZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
niet stempel, naar eene teekeniug van Jos. Israëls, en met portret
door Sluyter. — Prijs II. 7,50; fr. 15,75.

Vereenigde Dichtwerken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb
DOOLAEGIIE, geboren te Diksmuiden, \Vestvlaanderen, België
(1826-1876). — 3 deelen, fl. 5. tr. 10,50.
Madelieven en avondlamp . . . . . iog. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,
Afzonderlijk ; Najaarsvruchten en Winterbloemen .
» f. 2,10 geb. 2,50 fr. 5,25
Nieuwste gedicuten . . . . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— fr. 4,20
11•061121MCIERAS5,

liet huis Cuperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór den
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.

HANDEL
4

^

-ri30.61ISPMENIEN421 M21 0-G--s9P,`

Abcnnements-Einladung auf die KNEIPP-BLATTER.
Zcitschrift fzir aranez'lose ffeilnuthode nod naturgeznásse Lebenszeeise.

Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in W&rishofen.
4. Jahrg. 1894. Jdhrlich erscheinen 26 Nummern — wovon jede 24 Seiten stark
— zum Preise von M 2,50 ; bei direkter Zusendung im Ausland M 3,80.
Die + Kneippbli tter v das vornehmste and verbreitetste Organ der Kneipp-Bewe•
gung, enthalten Leken Originalbeitragen vom Hochw. Herra Pralat Knepp, zahlreiche Artikel 'ou Kneipp-Aerzten u. Kueipp-Freundeu' terser Kranken-Geschichten
and Heiluegen, Vereins- and Wbrishofeuer Nachrichten, Aerztlichen Ratgeber etc.
Anerkannt vorziiglichstes Insertionsorgan.

Zu beziehen durch ally Buchhandlungen and Postanstalten. Probenummern kos
teofrei durch die
Verlagshandlung L, Auer in Donauwórth,

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

KENNIS DER NATUUR
Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H. IIEUKELS.
Prijs Il. 5,00. Gebonden in linnen f1. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde ff. 2,75. — Dierkunde ere Plantkunde II.:2 , 75.

WYNAND FOCKINK,

te AMsterdam,

Fabriek van Likeuren.

Oyscrzchtt in 1679.
van H. M. de Ko zingin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. den Keizer ea Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurteuberg. — Z. 111. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. --- Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Kuning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

aort.aTERANc{ER

ENURES ET VERNIS I3'I11PR1MER1E
PIIOTOGRAVU1tE, PIIOTOL1TIlOGRAPIIIE, L1:LIOGRAVURL

J. M ALVAUX, breveté
43, rue de Launoy, 43, Molenbeek-Bruxelks.
TÉLÉPIIONE N' 1236.

ADOLF WEIGEL
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie ancienne et moderne I New and secund-handbookseller
4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergarf e n str. 4.

Grosses Latter antiquarischer and never Biicller
aus allen W;sschenscha£ten
Lieferant und Correspondent
Gehernalinie Lind Verlrieb
namhafter Bibliotheken and Institute
von Pulilicalwnen ausliind.Universil5ten
des In- and Auslandes

und geielrter Uesellschattcn.

Vortheilhatteste nezugsquelle
1!r Snentliehe A1.stalten and I'ricatpersnnen

Prompte AusBilu ung
von Auctions- nod sonstigen Aultriiges

Ankaul ganzer Bibliotheken and weithvoller Werk.
zu hbcbsten Preisen.

Sohnellel and gale Verbindungen nach alien Welitheilen.

Boekhandel J.-W. VAN LEEUWEN, Leiden,
De katholieke Organist. Onderricht in de begele..iing :an den Oregoriaanli chen

Zang en in het kerkelijk orgelspel, met een aantal speeloefeningen.

ff 4,25

[landboekje ten gebruike bij het onderwijs in den Gregoriaanschen Zang,

vierde vermeerderde druk

ff 1,75

Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4°
ff 7,50
Josef Maria Pignatelli. Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der

Sociëteit van Jezus, door W. VAN NI IWENaoFF, S. J. Tweede vermeerderde druk
In linnen prachtband
\Vat is toch de Talmud? en wat is een 4'altnudiood!lets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van hetjodindom, door Dr. A. Roai. tt o, herzien en verbeterd door MAX DE LAUAngUE. Derde druk met een
nieuw goot bericht van den vertaler. 128 ble
De geheimen der Vrijmetselarij, ontsluierd door Lto TAXIL. Een deel gr. 8
van 1056 bladzijden met 60 gelith. platen
In linnen prachtband
In halfchagrijn-lederen prachthand

fl 1,50
ff 1,90

ff 0,70

ff 7,90
fI 9,70
1110,20

B. HERDER, librairc éditeur Pontifical
it Fribourg en Brisgau

(.4lle,nag;cr^

En venle ehez tolls les !fGrvlir'l's :

MINIATURES CHOISIES
DE LA BIBLI(1TNÈQUE DU VATICAN

par ÉTIENNE

BEISSEL, S. J.

DOCUMENTS POUR L\ U, I

1)1? i. A

11 I

\

1:A'l'1 l; I?

AV1':C S\\ I'L.\\Cli.l?, L\ N101'01 1 1 I'VE.
lu -folio

(VIII et M) pages Ili: tezle) I'r. _'i; relié en toile,
tranche rouge fr,

áu51_ieher ILatgebea•
Praktisches Wochenblatt fur alle deutschen Hausfrauen.
Erscheint jede Weche einmal. — Preis pro t, nartal nur 1 Mk.
Zu beziehen (lurch alle Buchha;ldlwraen witl f'ostairslallett.
Der - H[iusliche Batgeber enthàlt
jeder Nummer belehrende Artikel ails
dem Gebiete der Ilaustcr tschuft, Geundheitsp/lege und I$rzichuua. Ausserem wird in den Rubriken - Gemeiw
ittzi ges, Htiusliche Kunst, Furs Hans,
(3etrcPnke, Backuerke, Fur die Ki'sche
ofl'es
u. s. w. eine Fulle belehrenden
virófl'entlicht
n

In der Arbeitsstube - werden Stick,
Strick-, Hakel- uc.l Filetarbeiteu verdf eetlicht, ailehe iiurch reizende Abbildungen erlkute.rt werden. — lm - Echo
kano jede Abu: Dentin kostenlos Fragen
vertillentliclen, wdche heaiuwortet eerden. Das « Feuilleton,. ist acht reichhalt.ig
und spannend. Ausser eincm grbssere 1,
sehr interessanten Romane, werden noch
i n ieder Nummer Reisebeschreibungen,
Humoresken, Erzkhlungen und Gedichte
veritrentlicht.

Allerwege bekroondi

1312)=S=INT
ROTTERDAM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning

C CAO
C

I LAAD

4

SEN„
De Cacao c A. DRIESSEN
verdient uit een gezondheiakundig oogpunt
de voorkeur.
ZIE ATTESTEN.
Alom rerkrijgbaar

ZEER GOEDKOOP!

Een aantal Clichés naar beroemde platen
en schilderijen,
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.
VEMIGIESME.V.=

41137M111.

FLIEGENDE }3LATTEIZ
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowi°
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sie erscheinen wochentlich einmal. Preis p. Semester, M. 7 ,5 )
(fr. q,5o); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier Benige ongepa s te toespeling. 1)e verlichtirig ,'illustratie) is in den re °1 uitmuntend.

F i r ma A. C. A. VA N UURE N
OIIDE\'BOSC1-i

FZ.

(NEDERLAND)

ltechtstreeksehe aanvoer van geimporteerde h avana's, Manilla's en
Planteurs van de eerste huizen.
Geurige en van de beste tabaksooi ten vervaardigde sigaren van
fr. 50 lot 500 fr. per duizend.
AANBEVOLEN MERKEN :
de duizend
fr. 50
Phoenix
00
Klein Duimpje (Idem maar geurig)
70
Roza
Perfecto
KegetiusI
90
Souvenir d'Amslerdam
90
Bonita

s0

11. Unman

Crema de Cnha
Fortuna
Alabansa
La Vuegcra (Havana)
Id.
Conchas
Id.
Reina

de duizend
fr. 140
120
160
1110
300
400
á0ll

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle realen en
vracht hij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
Bric honderd stuks.
Volledige 1h4landsche of Belgische prijs-courants op aanvraag

verkrijgbaar.

\/\/./\/V../\/\/\
/V\~
VLAAMSCHE BIBLIOGRAPHIE
Lijst der boeken,
vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen
en tabellen,
in België van 1830 tot 1890 verschenen.
Uitgegeven op last der Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde

door F11. DE POTTER

Prijs per deel : fr. 5,00
(2 deelen op 4 of 5 zijn verschenen)

HTJIS WET

De persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk
wetboek, beknopt en te gerieve van eenieder beschreven

door JORIS ROMMENS, Advocaat

Prijs : fr. 5,00.

WESTVLAAMSC II I I) I OTf CON
bewerkt L. L. DE BO, Priester,

en heruitgegeven door JOSEPHSAMYN, Priester
Prijs inlgeilaaid fr. 22,00. Gebo,ide'ii fr. 26,00.

Elèments de Pharmacologie génêrale
Résumé des connaissances physiologiques nécessaires a l'étnde
de la thérapeutique,
à 1'usage des praticiens et des étudiants

par le D r D. DE BUCK

Prix : fr. 5,00.

Zinha-

of

i'lt kaln^ak
voor 't Jaar 0, i. 1085
ma
door den Eerw. Heer D r Guido Gezelle

Lid der Koninklijke Vlaamsche Taal- en Letterkamer

Prijs : fr. 1,00; vrachtvrij fr. 1,20.

DE STROOIVLECHTER

VERT E LLING L' IT HIFI` JEH)r 1ZDAL
door L. VAN RUCKELINGEN

Prijs : fr. 1.50.

VAK— EN KUNSTWOORDEN
B

DE STEENBAKKERIJ
ezorgd door TH. COOPMAN, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Prijs : fr. 1,25.

LES TRADE UNIONS
ET LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES EN BELGIQUE
par ERNEST DUBOIS
Chargé de Coors a l'Universite de Gand.

Prix : fr. 2, 00.
v"

/

Uitgave v a n J. B. WOL IERS le Groningen :

TUINBOUW VOOR DE LAGERE SCHOOL
Handleiding ten dienste der Onderwijzers,
door A. IDE en S. BLEEKEB,
Directeur-leeraar en leeraar aan de G. A. van Skieten tuinbouwschool te
Frederiksoord.

Met 147 Houtsneéfiguren.

Bekroond door de Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.
Prijs gebonden : fr. 3,20.
LEEST EN VERSPREIDT

HET ALGE;JENE

VOLKSBELANG

R. K. Sociaal-Weekblad

voor België en Nederland
Prijs per ,d aar : 4,,50 fr.
Kantoor : D. BOOSTEN, drukker, Maastricht.

tOSSTil

11110011W, llo T 1TiüIk1ij 011 II iI1l

\

UUt

ten gebruike van Normaalscholen
door H. MYS
GEWEZEN PROFESSOR, IN DE NORNIAU.SCROOL TE SP-AIKT,AAR

en J. B. DE FEYTER
LA\DROIJ\VINGENIEUR, PROFESSOR IX DE NOR\IA.4LSCIIOOL 'I'K INT-MALA AS

Prijs : fr. 2,00.

t'laaniselt e en Franselie I'rijsboelceu
Men vrage de Catalogen,

INHOUD.
I. Dc huidige opvatting van het schoone in de kunst . .LEEFRE.
E PAIJVTELS, pr.
II. Paul Bourget
]L4REI. VAN DE PUTTE.
11I. De wet van Iq " September 1831
OarnR \VATTE'!..
IV. Opgepast!... De taalpolitie.!
\I E. BELP.\I RE.
V. Uit liefde
S.
VI. Les Fablimc
M. M., pr.
VII. Miramar
J. JItCHEm.t.a.
VIII. Een woordje anti- critici
'Fn. R.
IX. Voor den arme
X. Boekennieuws en Is`ronijk.

SANSCULOT EN BRIGAND (').

I.
Een vrije ziel durft het geweld verachten
De dwingland ij moog' wet en recht verkrachten ;
Hem, die noch overmacht noch ongenade ontziet,
Kan m'onderdrukken, maar tot slaaf verneedren niet r
FR. DE dos.

ik overtijd de treffende bladzijden herlas,
welke onze Conscience geschreven heeft ter
nagedachtenis van de helden, die op het leste der
verledene eeuw goed en bloed ten offer brachten voor Godsdienst en Vaderland, — van die kloeke Vlamingen, door
den overmoedigen Franschman als Brigands beschimpt, en
door ons eenvoudig Boerenkrijgers geheeten, -- dan trof
mij vooral de slotrede, welke de onvergetelijke volksschrijver
in den mond der manhaftige Genoveva legt « Zoo was het
« beklagelijk einde onzer poging, » sprak zij weemoedig.
« Men heeft sedert dien tijd van de Brigands gesproken
« als van lafhertige dwepers. Hadden zij gezegepraald
« en het vaderland zijne vrijheid behouden, men zoude« hunnen heldenmoed als eenen nationalen roem doen
« gelden en erop zwetsen. Nu zeggen 's lands geschiede« nissen geen woord van die arme Brigands, die hun
« bloed bij stroomen voor de gemeene onafhankelijkheid
« durfden vergieten, toen de steden laffelijk het hoofd
« bogen voor de vreemde dwingelandij. Nu durft niemand
OEN

(i) Deze verhandeling diende grootendeels tot onderwerp eener
voordracht.
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« der nog levende Patriotten bekennen, dat hij deelnam
« aan den heldhaftigen oorlog. Het is dus alleenlijk het
« gelukken eener zaak, die haar goed en rechtvaardig in
de oogen der menschen maakt? De bezwijkende deugd
moet zich schamen voor het zegepralende kwaad?
« God daarboven weet het beter. Hij zal iedereen
oordeelen, niet volgens den uitslag zijner daden, maar
volgens het inzicht, dat hem bij het plegen zijner daden
heeft bezield. »
cc

^c

–^

4 cc
cc

<c

^--

In de woorden van die vaderlandsche vrouw steekt
veel waarheid. Onder die miskende Brigands stonden
willicht onze eigene ouders en grootvaders, en God weet,
of wij ooit nagedacht hebben op hunne bewonderensweerdige dapperheid! De heldenfeiten der Fransche Vendeërs
en Bortoenjers kennen wij allen, en wij schatten die
hoog; wij vieren de roemrijke namen van hunne onverschrokken aanvoerders, en met reden ! Want eere komt
toe aan die koene verdedigers van autaar en troon, en
hunne moedige daden zullen immer tegen onze goddelooze
spotters ten bewijze strekken, dat er meer dan gewone
heldenmoed in eene katholieke borst kan kloppen. Doch
wezen wij daarom ten opzichte onzer eigene Vendeërs niet
ondankbaar! Onze vaderen van de jaren 'go waren, ik erken
het, min bedreven in de krijgskunst, en, door zulke schrandere legerhoofden ook niet aangevoerd, slaagden zij er niet
in het vaderland te bevrijden, of de oorlogskans te doen
wankelen ; hun doel echter was edel; hunne poging
rechtzinnig en heldhaftig; hun naam blijft vlekkeloos in
de geschiedenis, en zal te alien tijde aanspraak maken
op de erkentelijke herinnering der naneven.
Heden meer dan ooit is het eene vaderlandsche
en strenge plicht, den naam onzer Vlaamsche Boerenkrijgers van onder het stof der vergetelheid en miskenning op te halen, en hunnen heldenstrijd voor het
vaderland op de onverschilligheid en den laster van
ontaarde landgenooten te wreken. Want ja, daar woekert
tegenwoordig eene drukpers bij ons, die de eerloos-
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heden en barbaarschheden der Fransche overweldigers
verdraait en verbloemt, en zelfs die huldigen durft, terwijl
zij onze eigene vaderen als kortzichtige dwepers, als een
samenraapsel van straatroovers uitkrijt. a— Sedert eenigen
tijd herwaarts trad tevens eene staatkundige partij op,
die de wandaden der Fransche Rep l 'Aikeinen niet verafschuwt, o neen! maar die hoog I list, en zich openlijk
onder de vlag der Sansculotten van het Schrikbewind
durft scharen. Eilaas! zoo kust de kleinzoon in België de
nog bebloede hand van den meineedigen en herteloozen
moordenaar zijner vaderen ! Hij begroet die onheilspellende vlag, den rooden lap van het Socialisme, uit wiens
plooien mij nog dunkt het bloed der voorouders te zien
druppen, en hij juicht mêe bij de logenkreten Vrijheid !
Gelijkheid ! en Broederlijkheid ! die eens den ratelenden
doodssnik onzer afgemartelde voorouders spottend beantwoordden.
En waaraan de verblindheid, of liever waaraan die
ontaarding van een deel onzer medeburgers toegeschreven ?
Ah! zoekt niet verre; ,de oorzaak ligt bij de hand.
Wat zaagt en ziet ge zooal rondom u? Sedert jaren en
jaren trachten onvaderlandsche penneknechten sommige
bladzijden der nationale geschiedenis te vervalschen, en
echt nationale eigenweerde in onze jonkheid vooral uit
te dop ven. Men heeft onze deuren wagewijd opengezet
voor al wat in Frankrijk zedenbedervenns groeit en
bloeit ; ja, terwijl het goede maar moeilijk over de grenzen
geraakt, sluipt het vergift in onze huishoudens, van daar in
ons openbare leven, en zoo staan wij vandaag tegenover
twee staatkundige partijen, het verouderend Liberalisme
en het aanwassend Socialisme, beide Fransch uit hunnen
oorsprong en Fransch door hunne strekking (i).

(i) Wij verwijzen hier naar een vorig ai tikel, dat wil in het l i lr

1

890 voor de lezers van Het Belfort schreven : De Fransche strekking

van het Liberalisme. En noemen wij Liberalisme en Socialisme in dat
opzicht nevens elkaar, dit verwondere toch niemini meer : De doctrinaire vader kan niet langer zijn republikeinschen zoon veilooctienen.
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Is het dan geene heilige plicht voor elkeen, in de
mate zijner krachten bij te dragen tot het herstellen
der waarheid in haar volle recht en daglicht ? Wij mogen
niet langer de armen kruisen, wanneer vreemdelingen
en landgenooten zonder eergevoel den heiligen naam
onzer voorouders onteeren, onzen burger- en werkmansstand met hunne verdervende leerstelsels doordringen,
en inspannen wat zij maar eenigszins kunnen, om de
samenleving 't onderste boven te smijten. Ik nam dan
ook voor, een kort overzicht te geven over dat belangrijk
tijdstip onzer geschiedenis, toen de Fransche Republikeinen
met hunne machtspreuk Vrijheid! Gelijkheid! en Broederlijkheid! ons vaderland overrompelden, en er alles
te gruizel sloegen, verbrandden en vernietigden wat zij
om te plunderen te gering of te zwaar hielden, of wat
uit zijnen aard al te Belgisch, al te vaderlandsch en
te godsdienstig toescheen ; met andere woorden, wij
zullen in eenige bladzijden handelen over het Fransche
Schrikbewind en den Boerenkrijg ten onzent, dat is, over
de Sansculotten en de Brigands.
Doch hoe ons plan gemaakt? Om min of meer
een juist oordeel over dat tijdvak der historie op te
vatten, zullen wij vooreerst trachten kennis te maken
met de gemoedsgesteltenis onzer voorouders en den toestand onzes vaderlands op het laatste der verledene eeuw.
Dien toestand zullen wij dan samen met dien van het
Fransche volk vergelijken, en uit die vergelijking zullen
wij eeniger wijze met klaarheid en waarheid kunnen
afleiden, welke weerde er te hechten valt aan die ronkende leuze der Republiek : Vrijheid ! Gelijkheid !
Broederlijkheid of de Dood !.,.

Pas eenige dagen geleden (April 1895) schreef nog de Antwerpsche
Précurseur : « Les Vander Velde, les Denis, les Picard, les Furné« moot, les Grimard, les Demblon ne sont pas nés socialistes. Ce sont
« des libéraux d'avant-hier, des radicaux d'hier, et des socialistes
« d'aujourd'hui,,Ce sont des évolutionnistes. »
Heeft wijlen Anspach vóór jaren reeds niet gezegd, « que le
libéralzsme Porte le socialisme dans ses jlancs »?
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II.
Ik stel mij dus eerst en vooral de vrage voor : In
welken toestand verkeerden onze vaderen in de laatste
helft der XVIII eeuw?
Onderzoeken wij hierover de geschiedenis. Doch
wat voor geschiedenis? Zullen wij geloof hechten aan
het nieuwe slag van schrijvers, — eilaas ! maar al te
talrijk, — die achter de schrijfbank van hunne trottoirbladen de feiten plooien en wringen naar hunne vrijzinnige laatdunkenheid? 0, o! volgens zij beweren, zuchtten
onze vaderen toen in de meest vernederende slavernij.
Echte dwingelandij woog op hunnen nek. En waarom?
hoor ik opwerpen. Het volstaat dunkt mij die penneknechten enkel te weten, dat onze vaderlandsche instellingen weleer doordrongen w aren met een warmen geest
van godsdienstigheid, en zij antwoorden u aanstonds,
met even groote verwaandheid als diepe onwetendheid,
dat bijgevolg a priori onze voorouders ongelukkig waren,
en geen gedacht hadden van welvaart en vrijheid... Doch
waar leidt ons dit onbeschaamd verknoeien der geschiedenis naar toe? Op welke drogredenen loopt men dan uit?
Volgens die doctoren in historische ketterijen, zijn de
leerstelsels van 1789 de grondslag en het vertrekpunt, de
oorzaak zou ik zeggen, der vrijheid in België. Onze Grondwet en de vrijheden die zij ons waarborgt, zouden wij aan
Frankrijk dank weten, aan Frankrijk ! Ongelooflijk ! zult
gij wellicht zeggen. Neen toch! zulke taal vloeit hedendaags
uit de pen en uit den mond van Belgen ! en zij wordt
gevoerd door mannen, die zich zelven zoo geerne « les
homines de la défense nationale » doopes, en zich de eeretaak aanmatigen de Benige voorvechters onzer nationaliteit
te wezen .. «wij Belgen inzonderheid », schreef de Flandre
libérale eens (I), « wij mogen niet vergeten, dat wij aan
(i) Over een twintigtal jaren, toen de Fransche katholieken het
onderspit begonnen te delven, schreef de Gentsche Flandre libérale de
volgende voor ons zoo leerrijke regelen . « La France, felle aínée de
« 1'Eglise, est morte avant-hier, et nous saluons avec joie la résurrec-
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« Frankrijk al onze beginsels van vrijheid, van gelijkheid
« en verwereldlijking verschuldigd zijn ; dat de Fransche
« Omwenteling die op onzen bodem heeft overgeplant,
« en dat dezelven bij ons stand gehouden en zich ont« wikkeld hebben dank aan den Franschen invloed. b
Zoo leeren de meesters, — en de volgelingen der liberale
school kleven (t) onvoorwaardelijk die stelsels aan.

« tion de cette grande et noble France de la Révolution et de la Libre
cc Pensée, qui a rérandu les idées libérales et rationalistes dans
« I' Eut ope entière. — Nous, Belges, en particulier, nous ne pouvons
cc oublier, que c'est à la France que nous devons tous nos principes
cc de liberté, d'égalité, de sécularisation ; que c'est la Révolution
« francaise qui les a apportés chez nous; que c'est grace a I'influence
cc francaise qu'ils s'y sont maintenus et développés. Aujourd'hui
« encote, si nous nous rendons un compte exact de la situation, n'est« ce pas le mouvement intellectuel et libéi al de la France qui fait notre
« principale force contre 1'Eglise? L'influence de l'Allemagne, celle d e.
« l'Angleterre ont certes grandi chez nous depuis quelques années, et
« c'est un fait dont, pour notre part, nous nous réjouissons hautement;
« mais il n'en est pas moms vrat que le libéralisme beige, comme le
« libéralisme fi ancais, est fils légitime de la philosophie ti ancaise du
« XVIII siècle et du grand mouvement social et politique de 1789, de
« Voltaire et de Rousseau, de Mirabeau et des Constituants. »
En herinnert ge u, wat de Brusselsche Réforme in den beginne
van October i888 dorst schrijven? « C'est un devoir pour la nation
« beige de célébrer avec les Francais le centenaire de la Révolution
« francaise, à laquelle nous devons tout, depuis notre indépendance
• nationale jusqu'à la Constitution et les locs qui nous tégissent, jus« qu'à i'industrie et le commerce gut font notie gloire et notre force,
« et à gut l'ancien régime n'eut jamais permis de naitre. -- I1 est
« temps de se retremper dans ces grands souvenirs pout prendre la
cc force de Tutter et de réaliser des progrès nouveaux, de faire enfin
« une vérité de la devise inoubliable : liberté! égalité I frater nité; avec
ac laquelle les géants d'il y a un siècle, brisèrent les fers de nos pères,
cc et en firent des hommes et des citoyens ! »
Arme perslakeien, die voor Frankrijk buigt en kruipt, ik weet
met, wat gij het meest verdient, of ons medelijden of onze verachting
of de oorveeg van den lafaard !
(i) Men herleze het merkweerdig « Verslag namens de Commissie
van vertoogen » opgemaakt door wijlen Jan de Laet. Zitting der
Kamer van Volksvertegenwoordigers, 5 Mei i866. 0 neen i « wij
« moeten niet als onlangs ontleend goed beschouwen wat van oudsher
cc tot onzen vaderlijken erf behoor t ! Gingen wij anders te werk, dan
cc zouden wij meteenen ondankbaar zijn jegens het vetleden, en ons
« een onvermijdelijk gevaar berokkenen voor de toekomst , want wie
« zich van iemand afhankelijk maakt met de gedachten, wordt na
cc weinig tijds ook van dezen afhankelijk metterdaad... » — Geheel
het verleden van ons volk verzet zich tegen die onvaderlandsche bewe-
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En heeft België dan geen nationaal bestaan gehad?
Daaraan twijfelen, dit herhalen wij ronduit, is effenaf
het vaderland lasteren,
In de XVIII eeuw, onder het beheer van Oostenrijk
zoowel als te midden van het bloeiende tijdstip onzer
Brabantsche en Vlaandei sche Gemeenten, genoten onze
vaderen echte vrijheid, en was zekere gelijkheid der maatschaprelijke standen hun aireede niet teenemaal onbekend. Ja, en zoodanig was hier die toestand, dat wij
wet de geschiedenis in de hand kunnen bevestigen :
De Belgische Provinciën op het einde der verleden
eeuw waren een der lest overgebleven toevluchtsoorden
van de burgerlijke en staatkundige vrijheid in Europa. Aan
hunne vrijheden hechtten onze voorouders als aan een
stuk hunner ziel, en was de Patriottenkrijg tegen de
dwingelandij van Jozef II daar niet om die waarheid
te bekrachtigen, dan moesten wij het nog gelooven uit de
menigvuldige bekentenissen, door toenmalige vijanden van
ons vaderland onbewimpeld afgelegd. In de eerste jaren
van het Fransche keizerrijk schreef de Fransche Prefect
der Dijle het volgende : « Verkleefd aan den grond
a waarop hij is geboren, dapper zonder den oorlog te
o beminnen, vijand van alle verandering, van alle nieuwiga head, zóó is de Belgische landman, en zóó is ook
« nagenoeg het denkbeeld, dat Julius Caesar over de
a inborst der oude bewoners dezer gewesten mêedeelt. » (I)

ring van liberalisme en socialisme, als zouden «1j geen nationaal
bestaan gehad hebben, en eene loutere schikking zijn der diplomatie.
« Onze voorzaten wai en vrij, en hadden zij dan ook al, wat den gi ond
« betreft, met den vreemdeling af te rekenen, dan wisten zij zich toch
« van eiken feodalen kluister los te maken, waar het hunne gedachten
« gold en hunne instellingen en de taal waattn beide werden veitoikt
« en behouden Belgie heeft noch op het veld dkr gedachten en begin« seis, noch op dat der feiten zijne reden van bestaan buiten zich
« zelven te zoeken » — Men leze daarover nog o. a. Edm, Poullet's
Des Constitutions nationales belgen de l'Anczen Regime a l'époque de
l'Invaszon francaise de 1794; — en het artikel : L'Ancien Régime en
Belgique, door Léon de Monge geschreven in La Revue gérérale,
J anuari, 1877.
(1) Men raadplege o. a. de verdienstelijke Geschiedenis van den
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dt -- De inwoners der Beide-Nethen, » getuigde de
Prefect dier gouwe, « hebben eenen karaktertrek die
« hun met al de Belgen gemeen is, liefde namelijk
o voor de onafhankelijkheid. Wars van alle juk, staan
A zij moeilijk iets toe, tenzij men door overtuigende
a middelen hen daartoe wete over te halen. » — In
den schoot der Fransche Conventie zelve dierf de afgeveerdigde Raoux bekennen : « Onder het schild hunner
« oude Grondwet hebben de Belgen een langdurig geluk
« en welzijn genoten; over het algemeen zijn zij, en de
« Brabanders vooral, met hert en ziel aan die Grondwet
o verknocht, ondanks al de gebreken, welke men beweert
« daar in aan te treffen. Dit kostelijk pand dat zij
« kennen, en waar zij zoo langen tijd de vruchten
« van plukten, willen zij niet afstaan voor iets dat
« beter is, ja, doch dat hun nog geheel en al onbekend
« blijft, en dat zij slechts, door eene lange reeks van
« rampen en onheilen heen, kunnen waarnemen... » (i)
Zulke opene bekentenissen zouden wij vermenigvuldigen, ware het noodig, want daar is keus bij ; doch dat
zou ons te verre doen uitweiden.
Wat valt er dan uit al het voorgaande te besluiten?
Dat onze vaderen om hunne rechtzinnige verkleefdheid
aan 's lands gebruiken en voorrechten met eer bekend
stonden ; -- en die verkleefdheid moest hun diep in 't herte
zitten, daar zij zoo klaar in handel en wandel uitscheen, en aanstonds den vreemdeling onder ons volk
vertoevende trof.
En niet zonder reden. Al mochten de Belgen zich
niet altijd verheugen onder den schepter van eenen
vorst te leven, op Belgischen grond gewonnen en geboren,
toch hadden zij eene borstweer, die hen tegen de
aanmatigende baatzuchtigheid van hunne uitheemsche

Belgischen Boerenstand tot op het einde der XVIII eeuw, door FRANS
DE POTTER en JAN BROECKAERT. Brussel, drukti Hayez, 1880; bl 304.
(i) Aangehaald bij baron DE GERLACHE in zijne Histoire du
rovaume des Pays-Bas, 3e édit., torn. i, bl. 459.
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prinsen beschutte, en die borstweer was hunne Blijde
Inkomste. Zoo heet immers de eeuwenoude Grondwet,
het voorouderlijk erf van vrijheden en voorrechten,
hetgeen elk hunner machtigste koningen en keizers bij
zijne troonbeklimming bezweren moest ! Wee den roekeloozen vorst, die eene heiligschendende hand op dat
wetboek dierf leggen ! Adel, geestelijkheid en volksstand,
iedere staat vond daarin zijne rechten en plichten
bepaald en beperkt. In gevolge van die Grondwet konnen
.de inwoners met geene lasten worden geslagen, tenzij
na de toestemming der Staten; elkeen moest voor zijnen
eigen rechter te vonnis staan, en volgens des lands wetten
geoordeeld worden. Op de zeventien leden der Brabantsche Staten moesten er veertien Brabanders van geboorte
zijn, en door dien raad moest de Keizer de zaken
van het land doen verhandelen. Opene en gesloten
brieven, die men naar den Raad van Brabant stuurde,
-moesten opgesteld zijn in de taal, welke men ter
plaatse sprak waar die zendingen voor bestemd waren.
Dit zijn eenige kleine uittreksels uit het wetboek onzer
voorvaderen;... en gebeurde 't, -- zoo luidde het 5o e art.,
-- dat Zijne Majesteit ophield die voorrechten te eerbiedigen, dan mochten insgelijks de onderdanen hunnen
dienst aan den Keizer weigeren, totdat het onrecht
hersteld was geworden. Die en andere voorouderlijke
vrijheden leefden nog immer voort in de overlevering
des volks, en alle te zamen vormden zij eene bewonderensweerdige ontwikkeling van onze middeleeuwsche
landswet. Zekerlijk, — en wij loochenen dit niet, —
bestonden hier en daar ook wel misbruiken ; doch waar
ontdekt men geen enkel vermolmd steentje in een grondwettelijk gebouw ? Ten andere was er geen barsch
geweld noodig om die misbruiken uit te roeien, en de
onbevooroordeelde historieschrijvers vallen algemeen t'akkoord, dat de natuurlijke gang der tijden dit noodzakelijk
zoude verholpen hebben. In allen gevalle kwam het
aan geene Franschen toe, als bevrijders van het Belgisch
volk op te treden, en wij heeten het loutere verwaandheid,
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om geen strenger woord te gebruiken, wanneer zij, en nu
nog, er durven aanspraak op maken, de vrijheid op Belgischen bodem te hebben overgeplant.
Om dit nog klaarder doen uit te schijnen, zal eene
korte vergelijking van België's met Frankrijks toenmaliger
toestand noodzakelijk zijn (i).

Frankrijk stond onder eene oppermachtige alleenheerschappij. Sedert de regeering van den sluwen Lodewijk XI, streefde er het koningdom , in zooverre het
vermocht, naar « centralisatie », en dat centralisatienet
trachtten de vorsten dichter en dichter tot eigen bate
toe te halen, en daarom ook vreesden zij niet alle
mindere machten tot verstikkens te belemmeren. « De
Staat ben ik ! » voerde Lodewijk XIV tot leus, en
toen de dierlijke ontucht Lodewijk XV naar het graf
sleepte, hadden de bevoorrechte standen alle hunne
staatkundige privilegiën verloren. De Fransche adel had
zich te Versailles rond den troon geschaard, en lag er
grootendeels lafhertig en ontzenuwd voor des Konings
voeten om eenen genadigen oogslag te bedelen, bedelende,
ja, om een karig pensioen, dat hem toebete zijn
overdadig en zinnelijk leven eenigermate te verlengen.
— Wat nu den hoogeren geestelijken stand aangaat,
deze had zich uitzinnig of verblind, maar in alle geval
veel te gemakkelijk, op zijne zoogezeide Gallicaansche
vrijheden (2) beroepen, en daardoor zich ook eenigszins

(1) Wie iets kort en degelijk daarover wil raadplegen, herleze
0. a. het zaakrijk art. van LION DE MONGE, hierboven vermeldt
L'Ancien Régime en Belgique, en DE GERLACHE ' S voormelde H2stoire du royaume des Pays-Bas, 3e édit., torn. 1, bl 331.
(2) Men leze desaangaande • Les Sociétés secretes et la Soczété,
par N. DESCHANIPS, tome III, § 5 : A quoi a serva le Gallicanisme?
De schrijver begint : « Wanneer men de lijsten dei lidmaten van
« de vrijmetselaarsloges overziet, staat men getroffen over het
a betrekkelijk groot getal geestelijken en kloosterlingen, die er
« deel van maakten... Il y eut a cette époque (zegt dezelfde
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van Rome verwijderd, zijne eigene kracht en macht
gebroken ten voordeele van vorsten, die onder den
dekmantel van a oudste zonen der Kerk » hunne meineedige aanslagen tegen den godsdienst zochten te verstoppen. — En wat was het volk in Frankrijk, wat
was er de Derde Stand? Niets, tenzij onderdanige dienaar,
of liever, machteloos slachto ff er van eenen zwerm uitbuitende beambten ;... en geen wonder bijgevolg, dat
eerre klove van diepe verbittering en onverzoenlijken
wrok dien vernederden stand van de hoogere klassen
verwijderd hield. De titel alleen van een vlugschrift
« Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? Rien ! » was een donderslag voor de Fransche regeering (i). In ons vaderland

« schrijver nog), des convents qui se transformèrent en loges
« presque en masse n -- En zoo kwam menig Fransche priester
er toe, met zich van Rome's leering en regeltucht te verwijderen,
dat hij later ook niet en aai telde den Republikeinschen eed te
zweren. Dit wil echter niet zeggen, dat, volgens het beweren
van M. CALMER, der Hoogeschool van Gent, « de zedelijke toestand der geestelijkheid bij het uitbreken der Omwenteling slecht
was »; en dat « de kloosters niets meer oplever den dan wanorders,
buitensporigheden en vereigernissen »; dit is wat al te zeer
overdreven. God dank ging het zoo erbarmelijk niet, en wie daar
meer wil over weten leze de schoone woorden, waarmede TAINE
over den toenmaligen toestand spreekt in Les origines de la France
contemporaine, La Révolution, 3e deel, bl. 415.
(i) Te laat zag de eerzame LodewijkXVI den afgrond in, welken
zijne voorzaten helpen graven hadden. Hij stak de hand toe, o n de
misbruiken meê uit te roeien ; maar hij misgreep zich in de beteekenis
en bedoeling der Omwenteling. In den schijn was zij opgedoemd om
de volkeren vrij en om iedereen gelijk te maken voor de wet; doch,
zoo dat rechtzinnig ware geweest, dan had zij na den nacht van den
4 Augustus 1789 het zweerd moeten neêrleggen. Wat gebeurde er in
dien nacht? De revolutiegezinde MIGNET in zijne Histoire de la Révolution francaise schrijft er het volgende over : « Cette nuit, qu'un
« ennemi de la Révolution appela dans le temps la Saint-Barthélemy
« des propriétés, ne fut que la Saint-Baithélemy des abus. Elle déblaya
« les décombres de la téodalité; elle délivra les personnes des
« testes de la servitude, les terres des dépendances seigneurialas,
« les propriétés roturières des lavages du gibier et de l'exaction
« des dimes. En détruisant les justices seigneuriales, restes des
« pouvoirs privés, elle conduisait au iégime des pouvoirs publics;
« en détruisant la vénalité des charges de la magistrature, elle
« prorogea la justice gratuite. Elle tut le passage d'un ordre de
« choses oil tout appartenait aux particuliers, a un autre oil tout
« devait appartenir a la nation. Cette nuit changea la face du
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ware het onzin geweest ; want onze vaderen, o zij hebben
nooit vergeten wat nationale eigenwaarde is (1).
Ziet, zoo was het toen met het Fransche volk
gelegen. En in Belgie, hoe ging het daar?
De geschiedenis van ons vaderland, zegt Generaal
Renard, is noch de geschiedenis des adels, noch die
der geestelijkheid : het is de geschiedenis des volks.
Het oppergezag van den vorst was onderworpen aan
's lands Grondwet en overleveringen, en na toestemming der Staten alleen kon de vorst aan die grondwet verandering toebrengen. Iedereen stond hier voor
de wet gelijk ; iedereen was afhankelijk van zijne eigene
rechters, zooals wij reeds opmerkten, en de willekeur der koningen of keizers vermocht niets tegen rijken
of armen. In Frankrijk waren de belastingen altijddurend, en werden er met zulke partijdige ongelijkheid verdeeld, dat het waarachtig schande was, en ja,
derwijze gelicht, dat het dikwijls wraak riep. Bij onze
vaderen integendeel kon de vorst geenen schelling
afeischen, of de Staten moesten er eerst in toestemmen.
In Brabant, in Namen en Henegouw was de toestemming
der di ij standen gelijktijdig daartoe noodig, en zelfs gold in
ons Brabant het gebruik, dat de stemming der twee hoogere
standen maar voorwaardelijk was, « mits de Derde Staat
volge, » spraken zij, a en anders niet ! » Uit die woorden
mag men te recht afleiden, dat de beste overeenkomst
tusschen adel, priesterschap en volksklas alhier bestond.
ia royaume : elle rendit taus les Franrais égaux. » — En toch
was de Omwenteling niet voldaan ! Waarom? Ik eigen mij ten
antwoord de volgende regelen toe van Hoogleeraar G. Kurth :
« La Révolution ne tend a reen moms qu'à la destruction totale
« de la civilisation chrétienne; ce qu'elle veut, ce n'est pas la
« suppi ession des abus, c'est la suppression du bien. Le principe
« de la Rêvolution, c'est la hame de i'oidre divan de la société,
« c'est le mépris de la loi surnatui elle qui i égit la vie publique
« et privée. Toute société chrétienne lui sera toejours odieuse,
« et provoquera éternellement ses fureurs. Tant qu'il y aura un prin« cape incarné dans une institution, vous entendrez la Révolution
« marmotter le refrain de son infame patriarche • « Ecrasez l'infáme ! »
(i) Zie daarovet breedvoeriger verhandeld bij DE GERLACHE, loc.
Lit., bi. 8.
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De edelen leefden er op hunne landgoederen, verteerden er
hun inkomen, en deden er zich terzelfder tijd achten en
beminnen. lee geestelijkheid, -- en hierin zeggen wij
de Republikeinsche schrijvers na, — had er zich vereenzelvigd met het volk (i); zij ontstond immers grootendeels uit den schoot van het volk ; want nooit werd'
kerk en altaar voor het volkskind afgesloten ; — en dat
volk zelf leefde eenvoudig en gelukkig zijn eigen en zelfstandig leven rond den huiselijken heerd! 0 men herhale
het luide, de Belgische landman had een beter lot dan de
Fransche, en de Republiek moest naar België niet komen,
om onze grootvaders gelukkig en vrij te maken ! (2)
Hier zouden wij wederom menige getuigenis kunnen inroepen van Fransche schrijvers zelven, die onmiddellijk vóór den inval der Republikeinsche benden en
de invoering van het nieuw regeeringstelsel ons vaderland bezochten ; wij zullen ons echter maar bij ééne
(i) Een Fransch schrijver, met name DÉRIVAL, aan wien men
het wei k Le Voyageur dans les Pays-Bas autrichiens (6 vol. in-120,
1782. 1783) toeschrijft, geeft daarover kostbare bijzonderheden. Men
late mij die gedeeltelijk overschrijven uit DE GERLACHE 'S voormeld
werk, blz. 44 : « Le clergé des Pays-Bas possèJe les trois quarts
« des biens territoriaux (wat echter overdreven is, zegt de Belgische geschiedschri j ver; doch Dérival staat de handelwi j ze en
maatregelen van Keizer Jozef II voor, en dit zet dan nog meer
kracht aan deze zijne volgende getuigenis bi j ), et dont deux tiers au
« moins appaitiennent au clergé régulier. II faut cependant con« venir, que les maisons reltgteuses qui possèdent le plus de
« bieras-fonds, ne sont pas celles qui sont le moms utiles a la
« société; car dans ces pays ci elles payent comme les auti es
« cltoyens, les charges de l'Etat. Leurs terres sont mieux cultivées
« que celles des particuliers, parce qu'elles les donnent a ferme
« à un ttets meifleur matché que les séculiers. Plus une abbaye
« de Brabant est riche, plus ses vassaux le sont. Il faut même
« convenir, qu'il est rare de voir le sujet d'uue abbaye réduit a
« une extrême pauvreté; plus Tare encore, m'a-t-on assuré, de
« le voir en souffrir longtemps les angoisses, lorsqu'il s'y trouve
« i édutt. Cette conduite des abbayes de Brabant fait la critique
« de nos riches abbayes de France, qui ne sont tien moins que
« char itables. Le nombre des bras qu'elles emploient dans ce
pays ci, patje encore en leur faveur. Les artistes, surtout les peen« tres et les sculpteurs, sont aussi intéressés a leut conservation.,.. »
(2) Die stelling staat klaar en duidelijk uitgebreid en bev,,ezen
« a. bij Fr. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van den
Belgischen Boerenstand, bl. 36o en vlg.
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aanhaling bepalen. In de zitting der Nationale Conventie
van den 9 Vendémiaire, jaar IV, sprak een Franschman, Lefebvre, in de volgende schitterend€ bewoording over ons vaderland : « België, » zesde hij, « is het
« rijkste en best bebouwde land van heel Europa.
« ( )ver het algemeen is er de bevolking verlicht en
« onderwezen; die van te lande is er zedelijker en ver« lichter dan wet het geval is met ons (Fransch) landvolk.
(( De rechtzinnigheid, de goede trouw en al de maatschap« pelijke deugden bestaan er in volle ontwikkeling. Het
4c Belgische volk is in dezelfde mate als het voorstaander is
« van rechtveerdige wetten, ook wars van alle willekeurige
« instellingen, en zoowel in het opzicht van den landbouw
(( als van het bestuur zijn de Belgen onze meesters » (i).
Ziet, dat was de toestand van ons vaderland en
die van Frankrijk op het einde der XVIII eeuw.
Waarom wilden wij er blijven bij stiktaan? Wij wilden,
tegen onze ontaarde Belgen van heden in, doen uitschijnen, dat onze vaderen niets te benijden hadden
bij de vreemde bluffers die, met de logentaal op de
lippen en de plunderzucht in het hert, onze gouwen
overrompelden. Bijna geene enkele van de grieven, wier
herstelling het Fransche volk van zijnen koning Lodewijk XVI afvorderde, bestond alhier : Onze grootvaders
kenden Vrijheid; Gelijkheid was voor hen geen holklinkend woord, en Broederlijkheid heerschte onder de verschillende standen van 's lands bestuur... Maar de Dood!
0 die leerden de Fransche Jacobijnen ons van dichte bij
kennen, en hun logenachtige machtspreuk was de lijkzang
van vrijheid en welvaart ten onzent.
Dit zullen wij verder trachten op te helderen bij
het licht der geschiedenis...
( Wordt voortgeTet).
Kanunnik J.

MUYLUERMANS.

(i) Aangehaald uit Le Monteur Univerml, 1795, no 14, bij
en J. BROECKAERT, IOC. Clt., blz. 363.

FR. DE POTTER

KIZILIMIZIS
DE ONDERLINGE BIJSTAND IN HET VERLEDEN.

Is niet in den nacht der tijden, noch in
vreemde streken of in verre gewesten, dat
men den oorsprong moet gaan zoeken van
de onderlinge hulp. Neen, 't is eene bloem ontloken op den eigen Vlaamschen stam; geteeld op
dien grond door onze vaderen aan 't geweld der
golven ontrukt; geurig bloeiende in al hare schoonheid in die tijden van vurigen godsdienstzin en ware
volksmacht, zooals onze Vlaamsche streken, met hare
fiere gildemannen, align rekenden in de middeleeuwen.
Keeren wij in den geest een twintigtal eeuwen
achteruit. In de plaats onzer rijke landouwen en
nijverige steden vinden wij langs de kusten der
Noordzee, van Boulogne af tot aan Holland, niets
dan eene woeste onvruchtbare streek, waar tweemaal
daags de bruischende golven hunne zoute wateren
over heenzweepen.
Ter nauwernood gekleed, slecht gevoed, hoegenaamd niet beschut tegen het strenge en gure
klimaat, komen onze voorvaderen nochtans dar
zich vestigen, om vrij te zijn. En met eenen hardnekki,gen iever, met eene weergalooze volharding
vangen zij het aan, de wilde wateren der zee te
bekampen en haar, de machtige, achteruit te drijven
tot hier en niet verder !
Het was een veroveringsstrijd zonder weerga in
41e geschiedenis. Een strijd die ook zijne slachtoffers
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vergde : koortsige ziekten en vervroegde dood kwamen
de mannen treffen, maakten de kinderen tot weezen,
de vrouwen tot treurende weduwen. Treurend, ja;
maar hopeloos verlaten ? Neen ! — De man had zijn
deel bijgebracht in 't werk, dat allen heil en rust
aanbrengen moest, allen stonden nu bereid in 't helpen
en ondersteunen van den zieke, allen stonden bereid
en werden vaders der weezen, allen troostten en
hielpen de weduwe.
En zoo samen vereenigd in werken en in zwoegen,elkander helpend in lijden en strijden, ontwrongen
zij den bodem voet voor voet aan het woeste element ;
ze maakten het land vruchtbaar, beplantten en bezaai
den het, en zoo, z66 is Vlaanderen geworden wat het
is : een lustoord met groene beemden en vruchtbare velden.
Samen met den lande, ontstond onder onze voor
ouders de vereeniging van Onderlingen Bijstand.
In den loop der tijden verslapte die geest van,
broederhulp niet. Wel integendeel, in alle omstandig-heden des levens vonden zij doeltreffende hulp in
hunne vereeniging : in de Gilde.
Eens het land gewonnen kweekten zij vee, dat
ook aan onheilen blootstond, en reeds ten tijde van
Karel den Groote bestonden er onder de Dietsche
stammen machtige vereenigingen tot verzekering
van het vee.
De opbrengst des lands overtrof weldra de behoeften. De handel ontstond. En wederom kwam de
maatschappij van Onderlingen Bijstand dezen steunen
en verzekeren. Vereenigingen tot bescherming der
koopwaren tegen de roovers en bandieten der verre
wegen ; — vereenigingen voor 't vergoeden der
schade bij schipbreuk geleden, wanneer de verzending
over zee gebeurde.
Maar dat alles had eene schaduwzijde : die vereenigingen waren heidensch en wanneer de christene
geloofszendelingen, het licht, dat uit het Oosten
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opgegaan was, hier wilden aanbrengen, dan vonden
zij in die gilden een der machtigste hinderpalen.
En kwam ook al een groote en machtige keizer,
Karel de (iroote, ten jare 794. de gilden en vereenigingen, onder welken vorm zij ook bestonden, afschaffen en verbieden, daarin gevolgd door het Concilie
van Nantes en door Hincmar, Aartsbisschop van
Reims, toch bleven de machtige gilden voortwoekeren.
Maar Christus' wet en leer moest toch de bovenhand bekomen. Konden de christene priesters de gilden
met hunne heidensche gebruiken niet overwinnen,
zoo gaven zij er een godsdienstigen vorm aan, en
de gildemannen, op hunne feestmaaltijden, ledigden
den beker niet meer, woden, Thora en Freija ter
eere, maar dronken op de gezondheid van heilige
patronen en patronessen. En nu was het niet meer
alleen de aangeborene natuurwet die broederliefde
en onderlinge hulp voorschreef, maar ook de goddelijke liefdewet.
En zoo gelouterd en gesterkt treden onze gilden
en vereenigingen de Middeleeuwen in, om ons Vaderland ook te brengen tot den hoogsten trap van roem
en luister, en om de macht te doen gevoelen der
mannen die met
De Leeuwbanier
Ontrold ... voor het oog dier neringen en gilden,
Die elk, gelijk een legerschaar,
Het harnas gespten in 't gevaar,
En wilden wat was recht, en wonnen wat ze wilden.

Niemand zal er aan twijfelen dat de gilden en
neringen, te midden hunner macht, nooit de plichten
der broederlijke liefdadigheid vergaten ten opzichte
hunner ongelukkige gezellen.
De gekende geschiedschrijver onzer Vlaamsche
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gemeenten, de heer de Potter, verzekert ons dat
41 deze schoone christelijke instellingen ten onzent
bloeiden, in alle gilden en genootschappen, lang vóór
dat de maatschappijen van onderlingen bijstand, zooals
wij die kennen, bestonden ».
De Gilde, zegt dezelfde schrijver, zorgde voor hare
zieke en noodlijdende leden. En voor wie kon zij het
beter doen, dan voor de leden der vereeniging, die
in wel en wee, in vreugde en in lijden, aan den
arbeid en op het slagveld, nevens elkander hadden
gestaan, geschaard onder dezelfde banier, kampende
voor hetzelfde denkbeeld.
« De neringbus, » gaat de heer de Potter voort,
« was oudtijds eenigerwijze als de voorzorg- en pensioenkas onzer dagen.
Alle leden hadden recht op onderstand, als zij een
eerbaar en deftig gedrag hadden. Dronkaards of leden
aangedaan van eene kwijnende ziekte, ten gevolge
van een onzuiver leven, konden niet genieten.
En dat de onderstand geene aalmoes, maar een
recht was, gesteund op het vervullen van wederzijdsche plichten in 't bijdragen tot de gemeenschappelijke onderstandskas, bewijzen ons de gildekeuren,
welke vaststellen op welke wijze die kas zal gevormd
en onderhouden worden.
Zoo zien wij dat de inkomsten bestonden uit
een geregelden inleg, bijzondere giften, omhalingen
bij begoede lieden, een deel der boeten welke men
wegens overtreding der nering-statuten toepaste. —
Van het inkomgeld des leerknaaps, alsook van dat
der meesters, ging een deel in de onderstandskas.
En zoo gebeurde het overal. »
Met recht mag men het luidop verkondigen
dat, zoo onze Vlaamsche voorouders de eeuwen door
beroemd zijn gebleven voor de heerlijkheid en pracht
hunner kunstgewrochten, hunner kathedralen en stadhuizen, belforten en hallen; zoo de roem van hunnen
onwrikbaren heldenmoed in den strijd, menige blad-
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zijde onzer geschiedenis vervult ; zoo de sporen hunner
uitgebreide handelsbetrekkingen de wereld door te
vinden zijn, zij ook uitgemunt hebben in het beoefenen
der zalvende wederzijdsche hulp. Ook daarvan zijn
roemrijke gedenkteekenen gebleven en kan men bewijzen dat Gent alleen meer dan der 1 g godshuizen en
hospitalen zag tot stand komen \, an in de XIe tot
aan het begin der XIV e eeuw.
Zoo vinden wij er een hospitaal voor melaatschen,
gesticht omtrent 1146; een godshuis voor krankzinnigen, het St-.Danshospitaal, dagteekenend van het
begin der XIIIe eeuw; godshuizen voor ouderlingen,
gasthuizen voor doortrekkende pelgrims, en een aantal godshuizen ten behoeve van oude of verminkte
leden der neringen.
't Was onzen voorouders ook niet voldoende, stoffelijke of lichamelijke hulp bij den zieke of lijdende
te brengen. Zij wilden ook door 't gebed behulpzaam
zijn. In St.-Nicolaaskerk te Gent, - leert ons de heer
de Potter, kwam, ten jare 1488, eene maatschappij
van onderlingen bijstand tot stand onder den naam
van Broederschap van de HH. Antonius en Rochus ;
zijne leden noemden zich : « Maerscalden ende verbidders der ontzienelijke plaghen ende zieckten van
der penstilentie. »
In de Keuren der metsers en in die der timmerlieden vindt men, dat deze zich niet vergenoegden met
het ondersteunen hunner eigene leden, maar dat zij
daarenboven eenen reispenning verschaften aan de
vreemde stielgenooten, die de stad doortrokken.
Bij de timmerlieden, gelijk bij meer andere
ambachten, was er zelfs een afzonderlijk armenfonds
met eigen bestuur en rekening. De armenrekening
over het jaar 1659-1660 teekent voor dit ambacht eene
ontvangst aan van 75 pond 9 schellingen 7 grooten
en eene uitgave van 44 pond io schellingen en
5 grooten.
In de keure der schoenmakers, dagteekenende
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van het jaar 1304, vinden wij dat een zieke gezel, na
acht dagen ziekte, eenen onderstand bekwam van
12 penningen daags, zoolang de ziekte duurde. Ieder
lid betaalde in de ziekenkas wekelijks 4 mijten.
Ook de tijkwevers ondersteunden de arme en
zieke leden, eerst in hun huis, later in een eigen gods-,
huis, hetwelk gesticht werd ten jare 1486.
Meer andere gilden hadden zich, behalve de
onderstandskas, ook een eigen hospitaal of godshuis
gebouwd voor hunne zieke of afgesloofde werkers.
En was er plaats, zelfs voor de arme weduwen der
ambachtsgezellen werd er gezorgd. Vele dier neringhuizen waren door vorstelijke gunsten en privileges,
ja door pauselijke brieven bevoordeeligd. — In een
boek der jaren 1372-1373 worden reeds de volgende
neringen genoemd als hebbende hun eigen Godshuis :
de wevers, de schiplieden, de volders, de kleermakers en de -smeden.
Onder allen waren de wevers van Gent de
machtigsten en hadden ook het belangrijkste gods-

of armenhuis, dat gesticht werd ten jare 136o.
Den 20en December 1365 verleende graaf Lodewijk
van Male den wevers het recht om ten profijte van
hun armhuis 5o schellingen parisis te vorderen van
eiken nieuwen weversleerling.
Daar die graaf zeer wel wist dat de wevers de
rustigste lieden der stad niet waren, stelde hij als
voorwaarde, dat indien er in 't vervolg leden van
't ambacht gewapenderhand opstonden tegen hem
of tegen 't magistraat der stad, zij nooit eenig recht
mochten doen gelden op het genot eener prebende
of bedde in 't godshuis.
In 1375 verleende paus Gregorius IX hun de
vergunning om rond hunne kapel eene begraafplaats
te maken. Maar de prelaat der St.-Pietersabdij kwam
daartegen op, doch 't schijnt dat men op den duur
tot eene overeenkomst geraakte, want het kerkhof
werd toch ingewijd.
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De gemeente en vele bijzonderen hielden eraan,
zich de gunst der wevers te verwerven door het
schenken van giften aan hun Godshuis.
Ten jare 1555 waren zij in staat 26 arme wevers
in hun armhuis te ondersteunen, en ten tijde der
afschaffing verbleven er niet min dan 35 weversgezellen.
De verorderingen van het Godshuis leeren ons
dat het streng verboden was in het huis te vloeken
of met de teerlingen te spelen. Op de wandeling
mochten zij ook in geene kroegen gaan, en 's winters
moesten zij om 7 ure binnen zijn en 's zomers om
8 ure.
Bij de houtbrekersnering vinden wij een ander
middel. Deze stichtten een fonds tot vorming van
renten, met het doel drie arme gezellen, tot werken
onbekwaam geworden, huisvesting en onderhoud te
geven.
Terecht vragen wij met den heer de Potter,
wiens werken ons al deze mededeelingen verschaft
hebben, of er een beter stelsel van liefdadigheid te
vinden was dan datgene hetwelk onze voorouders
in de neringen hadden ingevoerd? — Een oude afgesloofde arbeider had wel, door vlijt en spaarzaamheid, een kleinen eigendom weten te verwerven, doch
bezat op verre na niet genoeg om het overige zijner
dagen werkeloos en tegelijk kommerloos door te
brengen.
De nering, in welke hij gezwoegd had, tot welker
onderhoud hij vele jaren had bijgedragen, opende
hem een rustig verblijf en verzekerde hem, met behoud
van een gedeelte zijner persoonlijke vrijheid, het brood
tot het einde zijns levens. Maar met dat liefdebetoog
zelf, erkentelijk ontvangen, was er van zijnentwege
liefdadigheid gepaard, dewijl na zijn overlijden zijne
kleine bezitting ten goede kwam aan de nering, ten
behoeve van weer andere minder door de fortuin
begunstigde leden. Bleef echter de weduwe in het
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leven, dan stond hij enkel de helft af. Bleven er
nog minderjarige kinders, dan kreeg de nering slechts
een derde.
En zooals het te Gent was, was het geheel Vlaanderen door, de gansche beschaafde wereld en den
huidigen tijd tot voorbeeld dienende.
Verloren de gilden door den loop der tijden
en de wisselvalligheden der staatkunde hunne macht
en voorrechten, toch bleef hunne onderstandskas voor
't meeste deel ongeschonden tot aan het einde der
voorgaan de eeuw.
Dan helaas ! dan kwam er over onze landen een
adem_ zwanger van vuur en verwoesting, een verpestende adem die alles dooden wilde wat Vlaanderen
nog behouden had van vroegere grootheid, van eigene
zeden en edele instellingen.
De Fransche Omwenteling zwaaide hare brand.toorts over het land en onder het brullen der holklinkende woorden van « vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid » vernielde zij Vlaanderen en 's volks vrijheden,
trapte zij onder de voeten de ware gelijkheid die
hier heerschte en in naam der « broederlijkheid »
verbood zij de broederlijke bijeenkomsten der armen
en der werkers, ontroofde zij de goederen die nog
overbleven van het sinds eeuwen met zorg en liefde,
tot onderstand der zieke en oude gezellen, bijeengespaarde goed.

4

En thans na honderd jaren zucht en lijdt het
volk nog onder de gevolgen dier harde slagen. Alles
is wederom te herbeginnen! Maar het woord van
den grooten Paus Leo heeft weerklonken. Alom staan
volksvrienden op, die maatschappijen van onclerlingen
bijstand stichten beseffende dat die vereenigingen
een krachtig middel zijn om de vroegere zeden en gewoonten en het eigen Vlaamsch karakter aan het volk
terug te schenken, en tevens een doeltreffend middel
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om het volk te behoeden voor de verleidingen der
volgelingen van hen die 's volks grootheid vernielden.
Dat allen, en dit is ons besluit, dat allen die door
hunnen stand en invloed iets kunnen medehelpen tot
het grootsche werk der redding van het volk, dan
het hunne bijbrengen en door raad en daad, aan den
bloei dier vereenigingen medewerken, zij zullen een
verdienstelijk werk verrichten tot heil van Godsdienst
en van Vaderland.
Sint-Amandsberg.

P.

DE BUCK.

OnMAMMA*
CONP.ADI?N.
(ZANGGEDICHT )

zestienjarige Conradijn, de laatste van den
keizerlijken stam der Hohenstaufen, wierd, na
een glorieri}ken tocht dóor Italië, gevangen
genomen, en te Napels, op bevel van den Koning
van Sicilie, Karel van Anjou, den 29sten October 1268,
gehalsrecht.
Menige bijzonderheid van dien tocht kan niet
zonder zeker voorbehoud goedgekeurd worden; en
veel zelfs ervan wordt bij sommige geschiedschrijvers streng beoordeeld
Doch algemeen wordt die halsrechting aan Karel
van Anjou, voor 't minste als eene wreedheid ten laste
geleid en verweten (r); algemeen ook loven zij in ConE

(i) « Si Charles d'Anj ou fut cruel lorsqu'il eut pu être magnanime,
Robert de Flandre, quoique son gendre, se moutra du moms à Naples
le digne chef des croisés de Flandre.
Parnu tous les juges de Conradin ii n'y en avast qu'un seul qui
eut osé le condamner et ce fut celui-la (le comte DE BART) qui lut la
fatale sentence, mais au même moment, Robert de Flandre, le renvei sa sans vie à ses pieds en lut Bisant . « Il ne t'appartient pas,
misérable, de vouer à la molt un si noble prince! »
Toos les chevaliers applaudirent; Charles d'Anjou seul restait
inflexible
Conradin était monté sur l'échafaud dont it ne devait plus descendie.
Il pleura en songeant au passé et s'éciia : « 0 ina mère » puis portant ses pensées vets l'avenir auquel it laissait le soin de le venger
it f eta son B ant au people, et toutes les cloches de Naples sonnèrent
le glas funèbre : quelques années encore et les cloches de Palerme
sonneront aussi, mais ce sera pour annoncer les Vèpres siciliennes. »
(KERVYN : Histozre de Flandre, I. 264.)
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radijn de ridderlijkheid zijner inborst, de beminlijkheid
zijner hoedanigheden en deugden, waaronder de liefde
tot zijne moeder uitblonk. Geen wonder dat het volk
aan den heldhaftigen jongeling zijne volle genegenheid schonk; en hem, na zijne dood, met sagen en
legenden omdichtte, waar vurige bewondering uit
straalt en innige liefde in gloeit.
Dien ridderlijkcn, volksgeliefden jonkvorst hebben
wij willen schetsen; en wel vooral, omdat wij in
hem het beeld weerspiegeld zien van onzen edelen
jonkvorst Boudewijn, wiens zalige gedachtenis in de
liefde en de bewondering van gansch België, van
Vlaanderen vooral, bewaard blijft en behouden.

L — In den

kerker.

BEULENKNECHTS.

"Donker en diep zit het Leeuwken gedoken,
ha, ha, ha, ha ! —
Zonder ons helpende hand en gena,
Kwame 't hier nimmer meer buitengebroken,
ha, ha ha, ha I -Rustig den dolk in den gordel gestoken :
Tam als een lammeken stapt hij ons na,
ha, ha, ha, ha ! -Ei mij ! hij siddert, of waren wij spoken !
CONRADIJN.

Gekrui te Jesu zoet,
0 demp en doof den gloed,
Die opvlamt in mijne adren :
Mijn vijands woede is los,
Ik hoor zijn' beulentros
In schimpend schertsen nadren.
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Gekruiste Jesu zoet,
Ik buige voor uw' voet,
U bidrie ik om erbarmen :
Mijn God en Heiland, Gij,
Ge blijft me troostend bij
En strekt mij de opene armen.
BEULENKNECH"1'S.

Ha, ha, ha, ha!
Zonder ons helpende hand en gena,
Waart gij hier nimmer meer buitengebroken.
CONRADIJN.
Morgenzonne, hemellach,
Groet van liefde en goeden dag
Straalt gij over berg en baren :
Morgenzonne, zalig beeld,
Hoe ge in 't hert mij wakker streelt
Gloed en glans van vroeger jaren!

Moederlief! u dwingt mijn dood
Dieper nog in nacht en nood,
Waar nooit blijdschap door zal glanzen
Mij, mij hiet ge uws levens zon,
En — nu pas heur loop begon —
Sterft ze, en stort ze uit 's hemels transen
BEULENKNECHTS.
Leeuwken, en beef niet : we zijn wij geen spoken;
Stap ons maar tam als een lammeken na,
ha, ha, ha, ha!
CONRADIJN.
Beulen, boos en laf!
Uw spel en spot
Vergeve u — zoo Hij mij vergaf —
De goede God!
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II. — Op de strafplaats.
HET VOLK.

Ziet, vroeger nog als ooit voordezen,
Den Koning, pluim en sponde ontrezen.
Ziet, achter 't hooge raam daar, ziet :
Hoe vlug zijne ooge speurt en spiedt,
Hoe nijdig strak zij blikt en brandt
Het Oosten in... naar 't lachend strand! —
Neen, neen, zijn gluipende oog weerspiegelt
Geen blauwe lucht, geen morgenglans;
Noch 't grillig spel, noch 't blij gedans
Der blauwe zee, die waagt en wiegelt. —
Hij staart zijne oogen blind en bot
Op 't aaklig zwarte moordschavot :
Zoo loert een wolf op 't weerloos lam!
ROBRECHT VAN VLAANDEREN.

Ach, daar is 't... Hoe bleek en hol uw wangen,

Jonkvorst,- frissche telg van taaien stam ! —
Hef het hoofd, en schouw, ja, onbevangen,
Koning, volkshoop aan en ridderstoet :
Klaar en rein is de ooge, rein 't gemoed,
Reiner als, in 't helder zongestraal,
Laai en glans van 't blanke pantserstaal.
HET

VOLK.

Heil den Jonkvorst! heil en leven!
BARI.

Heil den Koning op den troon :
Hem alleen blijft staf en kroon,
Hem alleen is 't rijk gegeven. —
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Geen, die roof en oproer ducht,
Zal den Swabe, wijdberucht,
Langer dulden in den lande :
Wil een troon onwrikbaar staan,
Streng zal 't Recht den muiter slaan
En verdoen in eeuwg-e schande. —
't Recht — na lang gerijpten raad —
Sprak den Swabe, om hoog verraad,
Schuldig op 't schavot te sneven....
HET VOLK.

Heil den jonkvorst, heil en leven!
Weg met Bari! Weg de slange!
Weg den vleier! Al te lange ,
Vlekt en v- uilt het wangedrocht
Napels grond en reine locht!
ROBRECHT VAN VLAANDEREN.

Dien edlen vorstenzoon,
Een' roem der ridderscharen,
Zoudt gij den laagsten hoon
De bijl des beuls niet sparen?
Laaghertig man, uw naam
— Zoo God het niet verhoedde —
Schonde aller riddren faam :
Sterf!... vorst en volk ten goede!
HET VOLK.

Vlaanderens held heeft de slange doorstoken,
Dood heur geveld! —
Dood is de schurk, die als rechtsprake spelt,
Wat hij alleen heeft in onrecht gesproken,
Gretig naar geld. —
Weerdig is 't volk en de Koning gewroken :
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Op! en den jonkvorst ter hulpe gesneld!
Op ! met geweld
Dwers door de rangen der wachten gebroken!
CONRADIJN.

Geen nutloos bloed en vloeie!
Niets breekt die stalen wacht
Geen kans en helpt noch kracht.
Hoe braaf uw boezem gloeie! -Ik sterf... doch, vrij van schande!
Hoor, hoe des Hemels tolk,
Hoor, Moeder, hoe het volk
Zijn woord mij geeft ten pande!
HET VOLK.

Englen Gods, hij ' is uw broeder,
Bloeiend schoon en rein als gij :
Redt hem !... Dat hij vrij en blij,
Wederzie zijn land, zijn moeder!
ROBRECHT VAN VLAANDEREN.

Ik ging en smeekte; en 's Konings woord
Klonk bijtend : « Beulen, voort!
Ik weet wat mij behoort,
En — heete 't straf of moord
In uwen mond —
De Swabe sterft... terstond! »
God! dat binnen Wijnendale,
Aan de moeder van mijn zoon,
Nooit of nooit een mensch verhale,
Welk een schande kleeft op vaders kroon.
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Lig daar, en rust, mijn degen,
In kruis op 't blanke schild :
Zoo heeft het God gewild,
Gods wil is immer zegen.
En — valt nu losgeregen
Mijn stalen ringenhemd —
Geen schuld mijn borst beklemt,
Mijn hert klopt onverlegen.
Gods wrake weet heur wegen,
Hem vindt zij die heur dient :
Dien ongekender vriend
Werp ik mijn handschoen tegen.
HET VOLK.

0 stond van schrikken!
De beulen zelve snikken

En beven voor den slag!....
CONRADIJN.

Gekruiste Jesu zoet,
Genade... aanveerd mijn bloed
Tot zoening..... Moeder.....
HET VOLK.

Ach !
ROBRECHT VAN VLAANDEREN.

Schouwt en beeft!
Een arend
Uit de blauwe luchten varend,
Zeilt en zweeft
En, zinkend, op zijn zware zwingen
In kringent

CONRADIJN.

Eng en enger toegehaald,
Daalt
Op 't zwarte moordschavot....
God!
Den snavel rood van 't rookend bloed,
Hoe snel hij weer ter zonne spoedt.
HET VOLK.

Heere, de geest Uwer wraak gaat aan 't spoken
Rondom den held ! f
Rondom de bloeme, -- de schoonste uit het veld,
Lachend en lief in keur luister ontloken —
Woest nu geveld ! —
Hoort, uit ons torens, dat kermen : « Gewroken,
Heere, gewroken moet haat en geweld! »
Ach, wat ge spelt,
Kleppende klokken, blij v' liever gedoken !
EUG. DE LEPELEER.

21 van Schrikkelmaand 1894.
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KIEZEZEREEZ
OP DEN LOOTDAG!
Schetsen naar het leven geteekesad.
I^
AT droevige

morgen ! Zwart en loom varen de wolken
door de lucht, dreigend door nieuwera regen de
wegen, reeds in modderpoelen veranderd door den,
onlangs begonnen dooi, nog slijkiger en vuiler te maken.
Droevige morgen Eilaas, waar zinnebeeld van den
angst van zoovele moeder- en vaderherten! Vandaag immersis het voor de jongelingen van Vaissenaere lootdag.
Droevige morgen Ah vandaag zullen er wederom
zoovele vloekwoorden, zoovele godslasteringen, zoovele schandaligheden naar den hemel geslingerd worden, alsof het
Godes schuld ware dat de Belgen, als trouwe naapers van
den franschman, den bloeddag hier invoerden , alsof het
Godes schuld ware, dat mannen, door het volk gekozen,
den wensch van dit volk en zijn lijden niet willen kennen,
omdat zij voor hunne kinderen niet moeten vreezen, omdatzij geld hebben, en dat geld vrijkoopt . .

Mietje Daes, eene kloeke en frissche boerendeerne van
rond de achttien jaren, liep gejaagd weg en weder in dewij de boerenkeuken. De moor hing te schuifelen boven den
heerd, het bruine tarwebrood lag op tafel, en neen, 't en
ging gelijk niet om te werken vandage. Het kind dat nog
nooit verstrooid geloopen had, zat nu met het hoofd vol
zware gedachten.
« Wel, wel, » sprak zi j halfluid, « God gave toch datonze Karel een goed lot trokke ' Wat ongeltuk- ware het niet
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voor ons, moest hij optrekken! Met zorgen en slaven .zijn
vader en moeder aan een drietal koeien gerockt, en hebben
begonnen op hun eigen te boeren. Zij hebben immers eigene
hulpe : Karel is de kloekste jongen van geheel de ; parochie )s,
onze Flippe en onze Cies helpen ook al mede, ik kan den
koeistal doen, en zoo gaan wij stillekens vooruit, gelukkig
en tevreden met hetgeen ° God ons verleent. Doch moeste
Karel nu optrekken, zij zouden niet voortkunnen zonder
eenen knecht; en er is toch zoo weinig te verdienen voor
kleine boeren als wij zijn. Daarbij, de troep is zoo slecht :
Karel is nu een allerbraafste jongen ; moest hij soldaat gaan
zijn, hij zou misschien losbandig worden. Wij zouden hem
misschien hooveerdig, ongehoorzaam zien, hij zou misschien
het werk verachten, hil zou misschien ook slechte zeden
krijgen ; want die soldaten, dat zijn haast al slechte jongens.
Wel, wat waren wij toen ongelukkig..,.. En moeder dan!
Indien hij een slecht lot heeft, kan zij er gemakkelijk haren
dood aan halen. Maar dit zal niet gebeuren, God zal ons
wel indachtig zijn. »
« Dag, Mietje. Waar is vader en moeder, da 2 »
Zoo klonk plotselings de stem van den loteling, die luist
opstond en van de voute gekomen was, zonder dat zijne
zuster hem geware wierd.
Zooals de jongeling daar stond in zijne blauw gespikkelde
hemdemouwen, zag het er een zeer sterke kerel uit voor zijne
oudde. De gezwollene armspieren toonden eene reuzenkracht
aan, en het alleszins welgevormde lichaam was het kenteeken van gezondheid en kloekte. Zulk een man, werkende
voor eigen voordeel, moest waarlijks vele kunnen verrichten,
ook zij ne bruine, hiltige handen bewezen genoeg dat hij het
werk niet vreesde.
« Zij zijn met Flippe en Cies naar de lotersmis gegaan, »
antwoordde Mietje.
« 't Is waar ook. Wat ben ik toch laat opgestaan vandaag.
Het is reeds achter den zessen. »
« Dat is niets I Vader zei dat het u ging deugd doen
lang te slapen. Gij waait gisteren avond zeer moede, en gij
hebt vandaag eenen lastigen dag. »
« Ja ! Ja! Mietje ! » zuchtte de jongeling, en hij draaide
zich om opdat zijne zuster niet hadde gezien, dat twee heete
tranen langs zijne wangen rolden.
« Toe, toe, Karel, God zal alles wel ten beste schikken.
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Kleedt u maar aan; vader en moeder zullen gaan komen
en het eten is haast gereed. »
Welhaast kwamen zij inderdaad terug, en welhaast ook
zaten allen aan tafel. Wat droevige maaltijd : Niemand was
klapachtig en niemand kon hertelijk eten. Men zag genoeg
aan moeders oogen dat zij binst de mis moest hard geweend
hebben.
Eindelijk stond Karel recht en hij sprak :
« Vader, 't gaat zeker tijd worden om te gaan? Ten
zevenen verg iren wij aan het gemeentehuis. »
« Ja, jongen; >' antwoordde pachter Daes; « doch ik
hoop, dat gij u vandaag zult wel gedragen, dat gij 't zij er
in, 't zij er uit, geene losbandigheden zult bedrijven, en dat
gij, achter de loting, zult naar huis komen om te eten. Dan
kunt ge u dezen avond op het dorp gaan verzetten. »
De jongeling knikte, spreken kon hij niet. Hij gevoelde
te wel dat vader leed. Hij ontblootte alleenlijk het hoofd,
stak het uit om den zegen te vragen. Vaders bevende hand
teekende er een kruis op. De jongeling ging tot zijne moeder.
Deze sprak : « God zegene en God beware u », en begon
vervaarlijk te weenen. Nu viel iedereen aan 't snikken.
Karels oogen ook wierden vochtig; doch plotselings sprong
hij buiten, en liep haastig dorpwaarts.

II.
Na eenige oogenblikken was de jongeling kalmer. Hij
aanzag het veld, dat hij reeds met zijn beste zweet bemest
had , en hij ijsde bij het gedacht, dat hij misschien welhaast
zijne geliefkoosde bezigheden ging moeten verlaten om levers
verre, in eene wijde stad, in eene vuile kazerne, den lansel
aan te gespen en het geweer te hanteeren onder het barsch
bevel van eenen waal of eenen verachtelijken taalverrader,
die zijne broeders den naam van « lompen boer » als scheldwoord toewerpen durft, omdat zij een niet verstaan commando
niet kunnen uitvoeren. Hij ijsde bij het gedacht van misschien
te moeten leven bij kerels, die het als eene eer aanzien te
kunnen vloeken en te kunnen schandalige redens uitgaan;
bij kerels, die zich als mannen uitgeven, en die geene wilskracht genoeg bezitten om het menscheli j k opzicht ónder
de voeten te tiappen, en om, niettegenstaande den spotlach
van eenen nietweerd, hunne kristelij ke plichten te vervullen.
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Zoo denkende trok de jongeling dorpwaarts, toen hij
plotselings, aan den draai van eenen boschkant (i), voor
een jong meisje stond, dat nog niet meer dan twintig jaar
kon tellen. Het was Liza Vanwerve, -de oudste dochter uit
een hofstedeken, dat paalde aan dat van Daes.
Schoon was Liza; schoon als het lieve kersouwtje, dat
uit de weiden en gerskanten opschiet, 41 ootmoedig bluft
prijken onder Gods reinen hemel. Ne( 1, het was geene roos,
die vol hoogmoed in den tuin hare panen bladeren ontvouwt,
doch die nauwelijks ontloken, verwelkt, ontzenuwd of geplukt ton gronde valt.
De jongeling verschoot een weinig, toen hij daar zoo
plotselings voor de maagd stond.
Ha I hoor ik u uitroepen, liefde o...
Liefde !... Toch ten minste niet, denk ik, zooals gij ze
verstaat.
Karel en Liza, dat waren speelgenooten geweest; later
g root geworden, hadden zij malkander leerera schatten om
hunne deugden, en altijd was er eene eerlijke gemeenzaamheid tusschen hen blijven bestaan. Ook, hoe kon liet anders!
Hunne ouders waren de beste vrienden van de wereld.
Als boer Daes een haastig werk te doen had, dan ging hij
naar Vanwerve, en seffens was men er gereed om een handje
te leenera uit vriendschap. En zoo ging het ook met Vanwerve.
Hij moest maar spreken, Karel of iemand anders kwam
rechtuit om te helpen.
Karel en Liza waren dus malkander genegen. Die genegenheid was gesproten uit de overlevering der ouders en
uit hunne wederzijdsche achting. Karel roemde in Liza de
liefde, die zij hare ouders toedroeg, en Liza zegde dat Karel
toch zoo een goede zoon was. Karel meende dat Liza het
deugdzaamste meisje was van Varssenaere, en Liza dacht
dat er geenen beteren jongen te vinden was dan Karel. Die
twee wezens elkander kennende en achtende, trachteden meer
en meer malkanders genegenheid te winnen door nog braver,
nog beter te worden.
Is dat liefde ? Ha ! het is ten minste geene van die zinnelijke liefden, alleenlijk gesteund op eene voorbijgaande schoon<

i) Rond
bosschep.

Varssenaeie, Jabbeke, Sint•Andr.es vindt men

vele
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heid of eenen ontluikenden drift, versterkt door dubbelzinnigere
klap en nachtelijk verkeer.
Liza zag er dezen morgen zeer treurig uit, hare oogen
waren rood van weenen.
« Dag Karel, » sprak zij toen zij bij den jongeling kwam.
« Dag Liza, » antwoordde deze. « Hoe gaat het vandaag
met uwen vader 7 »
« Slecht, Karel, slecht. Ik ben nu achter de mis naar
den pastoor gaan vragen of hij eens wilde komen. Ik denk,
dat vader vandaag zal moeten berecht worden. »
En bij die woorden begon het meisje te weenen.
« Troost u, » sprak de loteling, << God zal uwen goeden
vader wel genezen. »
« Ik hoop het ook nog, Karel, naar de hoop wordt zoo
klein. Wat zouden wij dan doen, moesten wij vader komen
te vei liezen 7 »
« Wij zouden u een weinig helpen, en alles zou voortdraaien. Indien ik er mij maar uit trekke I » vervolgde de
jongeling droomend.
« Gij verdient het, Karel. En ook, gij zult er uit zijn.
Men heeft te veel voor u gebeden. »
« Zoudt gij ook somtijds aan mij gedacht hebben ? »
vroeg de loteling plotselings.
« Kunt ge daaraan twijfelen, Karel 2 Dezen moigend, toen
ik in de mis voor vader las, heb ik ook een gebed gestort
voor u. >>
« Goede Liza, » mompelde de jongeling.
« Verduiveld, 't is de moeite weerd van daar al van
's nuchtens vroeg te staan vrijen, » zoo riep plotselings de
stem van iemand die ongemerkt aangekomen was Het w as
ook een loteling, met name Oscar Melard.
Loon van eenen der rijkste boe re n van Varssenaere,
was hij dat van zijne jongste jaren ingeblazen, en zoo had
zich de hoogmoed in hem ontwikkeld. Bijzonderlijk toen
hij, na een driejarig verblijf in eene Fransche kostschool, op
zeventienjarigen ouderdom naar huis terugkeerde, meende hij
de geleerdste te zijn van gansch het dorp, en dacht hij,
dat hem alles toegelaten was.
Geerne gezien van de jongelingen van zijnen ouderdom
was hij niet, nogtans zip lieten hem gerust of vleiden hem

zelfs omdat hij gewoonlijk veel geld op zak had, en om het
te bewijzen ferm tracteerde. De andere menschen konden
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hem niet vedragen, doch daar zijn vader in den gemeenteraad
was, dorsten zij er juist niet veel van zeggen.
I)ie jongeling op negentienjarigen ouderdom, was reeds
een echte herbergpredikant. Hij zegde zijne broek te vagen
aan alle partijen, omdat zij altemaal niets in en hielden, en
alleenlijk van 't plezier te houden. Maar zijn plezier dat
bestond in . hem 's zondags steendronken te drinken, 's avonds
laat al zingen en schreeuwen door het dorp te loopen aan
het hoofd van eenige andere liederlijke kerels, met de meisjes
in de herbergen en zelfs op straat den aap te houden, naar
de kermissen te gaan dansen, enz.... Zijn vader wist dat wel;
maar, zei hij, dat zal wel veranderen; 't is de jonkheid. Laat
hem maar eens trouwen, dan zal hij zoo ernstig zijn als
iemand el
't Was deze kerel die daar bij Karel en Liza aankwam.
Ook men zag het wel aan zijne kleedeier dat het moest
zulk een leeuw zijn. Hij droeg eenen blauwen overfrak met
groote knopen, iets dat de buitenmenschen noch niet en
kennen, op zijn hoofd stond een bruin kaphoedje in plaats
van de voorouderlijke muts.
Liza wierd beurtelings bleek en rood bij het hooren
der onbeschofte woorden van Oscar Melard. Karel ook wierd
rood, maar het was van woede. Melard was de eenigste,
welken de jonge Daes niet en kon verdragen. Hij had het
hem reeds somtijds laten hooren, en zijne armen jeukten,
als die boerenheere, zooals hij hem noemde, hem te naar
kwam. Dat verstond hem van Karel. Immers, de jonge Daes
was wel een doorbrave jongen, maar hij was ook rechtuit,
en, men mocht hem gerust laten; daarbij, Karel had gelijk
altijd willen bemerken dat Oscar Melard zooveel van Liza
Vanwerve hield, en dat stak hem, zonder dat hij het zelf
wist, in het hert.
Ook, toen hij die aardige taal van den jongen Melard
gehoord had, antwoordde hij seffens en kortaf : « Wat gaat
u dat aan I »
« Zie, hij gaat zich weeral dul maken, » antwoordde
Melard lachende, want hij was vervaard van dien kloekgebouwden Dies. « Ik versta het, dat gij uwe allerliefste een
piepetotje geeft eer gij gaat loten. »
« Genoeg, Melard, » sprak Karel, woedend wordend bij
het hooren dezer onbetamelijkheden. '« Gij moet er u zeker
niet mede bemoeién als ik aan Liza vraag, hoe liet gaat met
haren zieken vader? »
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« 't Is waar, Vanwerve is ziek. Liza, hoe stelt het uw
vader nu? »
,_
Het meisje sprak niet, doch wierd weder een weinig rood.
Karel aanzag ze oplettend. Toen hij bemerkte dat zij niet
wilde antwoorden, zegde hij :
« Niet goed, Oscar. God gave dat hij weldra mochte
beteren. »
« Ja, ja, 't zal wel beteren, » sprak de jonge Melard grof
lachende, « met pap en boterhammen geraakt men overal
door. »
Een traan kwam bij deze ruwe woorden in Liza's oogen
Zij keerde zich tot Karel en sprak :
« Karel, doe maar uw best. Ik wensch u het hoogste lot. »
« Dank u, Liza, » antwoordde de jongeling; « indien er
goed nieuws is, zal men het van te huis seffens laten weten. »
« Wel. Dag Karel. »
« Dag Liza. »
Oscar Melard keek het meisje, die hem zelfs geenen
afscheidsgroet had willen geven, eenige stonden achternat
en mompelde :
« Wat hooveerdig dingen is dat! »
Ja, het is geene herbergdochter, » antwoordde Karel
met eenen glimlach van tevredenheid om de lippen.
Melard was woedend. Hij laadde wel waar de schoen
neep, maar hij overmeesterde zijn gevoelen en zegde :
« Kom, kom, daar niet meer aan gedacht. Op den dag
der loting moet men vreugde maken. Dat gebeurt immers maar
eenen keer in het leven. Is 't zoo niet, Karel 2 »

III.
V66r liet gemeentehuis van Varssenaere, is het waarlijk
een woelig tooneeI. Verbeeldt u een veertigtal jongelingen van
rond de twintig jaren, die springen, dansen, roepen, tieren, en
-- God vergeve het hun -- vloeken. Daartusschen wandelt de
veldwachter, op zijn beste gekleed en met den sabel ontbloot,
iets dat geen drie kéeren in een jaar gebeurt.
Oscar Melard ziet er een van de wildste uit. Hoewel schoon
gekleed, gaat hij me/6 met den hoop; omdat al de lotelingen
altijd te zamen naar het lootdorp trekken, en ook, omdat hij
onder hen als heer en meester is, met een tiental slechte kerels
aan zijne sleppen.
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Karel Maes is een der koelste; nochtans hij kan ook
meêdoen als er te springen valt.
« Maar waar blijft Jabbeke toch ? » roept er één.
« Die moeten altijd aan 't laatste koordeke trekken, »
meent een andere.
« Wij kunnen wel zonder hen voortgaan ook! » schreeuwt
een derde.
« Neen, neen ! Wachten 1 » tieren de anderen. -« Leve
't Zuiden. »
Eindelijk komen de loters van Jabbeke aan. Van voren
stapt de veldwachter met den sabel op den schouder. Een
honderd schreden achter hem volgen de loters in reken van
zes, met eenen boekorgel in de eerste langen en een drietal
brembezems, die boven hunne hoofden uitsteken.
Zoohaast zij aan het gemeentehuis gekomen zijn, gaat er
een geroep op dat hooren en zien vergaat. 't Liedje wordt
aangeheven :
Vivat 't Noorden;
't Zuiden is hier, 't Zuiden is hier.
Men zou zeggen dat het al broeders zijn. Zij loopen naar
malkander toe, zij vliegen in malkanders armen, zij drukken
als zinneloozen malkanders hand tot pletteren toe. Eindelijk
klinkt het : Voorwaarts. Jabbeke trekt eerst vooruit; dan komt
Varssenaere, ook in reken van zes, ook voorzien van eenen
boekorgel en van een drietal overgroote brembezems.
Zingend trekt de bende door het dorp. Doch geene
levende ziele komt in het deurgat kijken : Alle huizen zijn'
gesloten Ah ! lotersdag is zulk een slechte dag, bijzonderlijk
voor de jonge meisjes! De boer is in 't algemeen kalm, doch
eens in den gang gesteken, is er geen tegenhouden meer aan.
Na eerre ure lang, den breeden steenweg, tusschen de
bosschen gelegd, gevolgd te hebben, komen de loters in SintAndries ; hier wordt het tooneel vernieuwd van te Varssenaere.
Immers 't zijn Zuiderlingen; en
Vivat 't Noorden,
Maar : 't Zuiden is hier, 't Zuiden is hier.
Eindelijk trekt geheel de bende, nu uit drie afdeelingen
bestaande, de oude stad Brugge binnen. Op de groote markt
gekomen, vormen allen te zamen eenen kring rond het stand-
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beeld van Breydel en De Coninck . In een oogenblik vagen de
brembezens de markt leêg; dan beginnen zij te dansen, te
springen, te schreeuwen en te tieren; maar boven alles klinkt
hun lied .
Vivat 't Noorden ,
't Zuiden is hier, 't Zuiden is hier;
En hadde 't van 't Zuiden niet geweest,
't En -hadde er niet gevochten geww eest.
0' mijn God, waar zijn de tijden gevlogen van Breydel en
de Coninck!
En zijn die zotte jongelingen wel de afstammelingen van
U, o helden? Hoort, zij vervloeken het vaderland ; zij vervloeken
het lot, dat hen moet doen stiijden voor de vrijheid van eigen
heerel. En gij, gij vloogt te wapen, en met u 20000 andere
Vlamingen, zoo'ti el werklieden als edelen en priesters, om te
-winnen of te vallen op 't Groeningerveld I IVlaar ook, gij, gij
streedt uit vrijen wil, gi j , gij streedt onder oversten die uwe
taal spraken, uwe gevoelens kenden en uwe zeden eerbiedigden;
en zij, och arme, zij moeten huis en goed v eilaten voor een
slechtnummer,zij moeten hunnen kostelijker tij d gaan verslijten
in het leeren van nuttelooze praaloefeningen, zij moeten gaan
veivoigd worden om hunne taal, gaan bespot worden om
hunnen aard, gaan veracht worden -om hunne zeden...
Welhaast zijn de jongelingen nu, al door de Ezelpoort, te
Suite-Pieters op den Dijk gerockt, waar zij ingehaald worden
door de gendarmen. Ieder dorp is onder het goed geleide van
eenige dier krijgslieden gesteld tot dat hunne beurt afkomt van
te loten
't Is wel noodeg ook; immers hier staat 't Zuiden tegen
't Noorden. 't Noorden, 't is te zeggen de streke gelegen al den
Noordkant der Oostendsche vaart, is vertegenwoordigd door
Uirkerke, Blankenberghe, Wendume, Houttave, Meetkerke,
Stalhille en Zuyenkerke, 't Zuiden, al den andeien kant der
I) =stendsche vaart gelegen, door Jabbeke, Varssenaeie en SintAi^dries.

De Zuiderlingen, woedig omdat de Nooiderlingen eerst
mogen loten. kunnen geenen Noorderling zien zonder hem aan
het lijf te willen; en de gendarinen hebben de meeste moeite
van de wereld om de gevechten te beletten. Niettegenstaande
hun verbod klinkt het veeteliedje immer hooger.
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Vivat 't Noorden!
't Zuiden is hier, 't Zuiden is hier!
En de Noordelingen schreeuwen tegen :
Vivat 't Zuiden
't Noorden is hier, 't Noorden is hier!
Eindelijk hebben de Noorderlingen gedaan met , loten en
woi den ze uit het dorp geleid door de gendarmen. 't Geraakt
nochtans bijna twaalf ure eer dat Varssenaere, dat bijna laatst
moet loten op de hoogkamer komt.
Karel Daes is verschrikkelijk bleek : Er staan er maar vier
voor hem. De eerste is er in tot over den kop. Karel vernadert :
Zij n hert begint te kloppen. De tweede is er uit . Nog een min
voor m ij , denkt hij. De derde heeft 203, één der hoogste
nummers. Het zweet breekt hem uit De vierde heeft 135, dus
hij is er ook uit. 't Is verschrikkelijk. Voorzeker moet ik er in,
zegt Karel in zijn eigen.
Hij nadert tot de tafel, en slaat on\villekeurlg een kruis. De
heei en, die daar zitten, lachen in de vuist met dien onnoozelen
jongen. Immers een ki uis maken, dat is te eenvoudig, denken
die vooruitstrevende mannen Karel hoort noch ziet. De trommel wordt gedraaid, en onze loter steekt er de hand in. Hij
grijpt; hij heeft twee loten vast. Welk een moet hij laten vallen!
Ei hangt toch zooveel van af. Eindelijk trekt hij één uit. De
,arrondissements kommissaris neemt het. Karel sluit de oogen.
&< Dubbel proficiat, zegt de ambtenaar : « 2 19 ». Een schreeuw
ontvliegt aan Karels borst. Hik heeft één der geheel hoogste
nummers, hij moet geen soldaat worden. Plotsehngs 'springt hij
,achteruit, en wil de deur uitloopen . Wat zal moeder blij zijn !
Doch een gendarm sna p t hem bij den arm en spreekt kortaf :
e Hula, kerel, opgepast I Gij hebt reeds te veel gedaan » Dit
brengt Karel tot bezinning . « Vergiffenis, zegt hij, ik wilde
seffens moeder blij maken. » De kloeke wapenknecht voelt een
traan in zijn oog wellen Hij begrijpt den volksjongen, doch
zijn plicht is daar.
Karel zwijgt nu stil, hij Dicht, hij weent met eenere, en
hij bemerkt niet dat twee nijdige oogen op hem gericht zijn
,deze van Oscar Melard. Hij hoort zelfs niet dat de heerenboer
een der laagste nummers trekt
De loting is gedaan . Varssenaere wordt ook weggeleid
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door de gendarmen. Wat verschil bij toen ze aankwamen
De eenen zingen en dansen, de anderen vloeken en tieren
Karel zegt niets. Oh! als ze maar van die vervloekte gendarmen
verlost zijn, dan zal hij loopen zoo snel als hij kan, naar huis
want moeder, moeder zal toch zoo blij zijn.
Plotselings klinkt er eene treurige stem :
« Karel, zijt gij er in, da ? »
« Wel, Flippe, zijt gij hier ? Ba, neen ik, ik en ben er
niet in; 'k heb één der hoogste nummers. Zie : 219 ! »
« God, mijn God ! » roept de jongen, en snel als de pijl
uit den boog geschoten, snelt hij vooruit.
Nu moet ik mij niet haasten, denkt Karel. Moeder zal
het allichte weten, en Liza ook.

IV,
Napoleon, als gij de loting insteldet, dacht gij zeker niet
aan het leed dat gij gingt veroorzaken ? En gij, Belgen, als
gij de bloedwet hier invoerdet, waart gij zeker wel onbewust
van het lijden, dat gij baardet in zoovele moederherten ?
Lezers, ik zal een hoekje opheffen van hetgeen er gebeurt
op dien vervloekten dag. Volgt mi j bij pachter Daes.
V66r het kruisbeeld, zit eene vrouw geknield. Beschouwt
die wezenstrekken, beschouwt die blikken, en zegt mij of gij
verstaat wat er in dat hert moet omgaan. Waarom die blikken
zoo strak op het kruisbeeld gericht ? Waarom die tranen in
die smeekende oogera ? Waarom dat knielen op de bloote
knieën ? De moeder beeft voor haren zoon. Indien God het
toelaat, moet hij soldaat worden.
Maar is het dan zoo erg, van den tol te betalen aan
het vaderland ? Of mint die vrouw haar vaderland niet
Zwijgt : Ja, zij bemint haar vaderland, en misschien meer
dan gij, soldatenman; dikwijls mengt zij in hare gebeden
den naam van België. Maar soldaat worden, weet gij waarom
zij het niet wilt?
Zij heeft haren zoon opgebracht in deugd en eere, zij
heeft voor hem dikwijls koude en honger geleden , en nur
nu zou men haar werk willen vernietigen, nu zou men willen
haren zoon bederven en haar de hulpe onttrekken, die zij
voor al hare zorgen mag eischen. En daarbij, haar zoon zou
lijden Ah! zij weet het genoeg. Men zou hem bespotten
bespotten om zijnen aard, bespotten om zijne zeden, bespotten om zijne kristelijkheid.....

OP DEN LOOTDAG!

395

Binst dat vrouw Daes daar zat te bidden, kwam eene
buurvrouw binnen. Deze wachtte tot dat de moeder haar
gebed geëindigd had, en sprak dan :
« Siska, is er nog geen nieuws? »
« Neen Rosalie. Maar het is nog vroeg ook. Zij hebben
voorzeker nog maar met moeite gedaan met loten. »
« Karel zal er uit zijn. »
« Denkt gij het, buurvrouw ? »
« Gij hebt toch zeker wel de drie medaillekens, die ik
u gegeven heb, in zijne mouw genaaid ? »
« Ja, Rosalie. »
« Dat zal veel helpen. En daarbij God zal niet toelaten
dat gij daarin beproefd wordet; Karel is veel te goed om
soldaat te worden. »
« 't\Vare jammer voor Karel, moest hij er in zijn, Rosalie.
Maar nogtans, God kan voor zulke dingen geen mirakel
doen T »
« Wie spreekt er van mirakel, Siska ! Doch wi j mogen
wel peizen dat de Voorzienigheid daar eenc oog op houdt. »
« 't Is waar ook. »
« Zeker is 't waar, schaap. God weet best wat hij moet
doen. Nu, als hij eruit is, zult gij mij mare geven, nietwaar D »
« Ja , Cies of Fhppe zullen seffens komen. »
« Tot later, Siska. 'k Moet voort gaan doen aan 't eten.
-- Maar zeg, het gaat maar slecht met boei Vanwerve,
geloove ik ? »
« Het zou wel kunnen zij n, Rosalie, dat hij vandaag nog,
moet beeecht worden. »
« Ongelukkige man , 't Zal daar ook wat gaan zij n als hij
komt te sterven.
« Zwijgt daarvan, Rosalie, God slaat somtijds zoo hard. »
« Nu, ieder huiskeu heeft zijn kruisleen. -- Vergeet maar
niet van seffens iemand te zenden. Zie, daar komt uw
baas af. »
Boer Daes kwam eenige stonden later binnen. Hij smeet
zich om zoo te zeggen op eersen stoel en sprak geen woord.
Hij moest waarlijk veel verdriet hebben.
Een weinig nadien traden Mietje en Cies ook binnen.
« Gaan wij eten, Paul, » vroeg vrouw Daes.
« Neen, Siska, we zullen wachten tot wij van iets weten.
Het zou niet binnengaan : Geheel den morgen reeds heb ik
niets kunnen verrichten. »
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« 't Zal best zijn van te wachten, » antwoordde Siska, en
ze zweeg. Eenigen tijd zwegen allen en leden in stilte.
Cies stond dan recht en sprak •
« Vader, mag ik Flippe tegengaan 2 Hij zal daar nu weldra
gaan zijn »
Vader knikte voor alle antwoord, en Cies trok de deur uit.
Nu waren de angstigste stonden daar. Nog eenige oogenblikken en de vader ging weten, of het land zich van zijnen
oudsten zoon en zijne beste hulpe had meester gemaakt;
nog eenige oogenblikken en de moedei ging weten of haar
kind zou moeten lijden.
Plotselings gaat een gedruisch op als van menschen die
komen toegeloopen zij springen recht. Eer zij den tijd hebben
om aan de, deur te gaan, stormen de twee broeders binnen.
Flippe roept : « Karel is tweeduizend frank weerel, » en valt
uitgeput op eersen stoel. Moeders oogen staan strak : zij beziet
al met eens haren man. Die twee wezens vliegen in malkanders
armen al roepen : Hij is er uit !
De schok moet groot geweest zijn ; want de vlaming
en bijzondeilijk de Vlaamsche buitenmensch, houdt niet van
't omarmen.
Dan valt de moeder op hare knieen met het gelaat
overstroomd van vreugdetranen, en nevens haar knielt haar
man Cies staat te springen en te dansen, altijd roepende :
Hij is er uit, hij is er uit l Doch plotselings loopt hik de deur uit.
Hij heeft immers aan Karel beloofd van het seffens te gaan
zeggen aan Liza. Mietje staat bij Flippe. De jongen snakt
achter zijnen adem, dat het wreed is om hooren. Hij is bijna
dood van loopen. Zijne zuster haalt hem eene goede kom
karnemelk, die hij langzamerhand uitdrinkt.
Eindelijk staan vader en moeder recht Boer Daes spreekt .
« Vandage werken wij niet meer. »
Moeder beziet Flippe
« Wel arme jongen toch, » zegt ze; << wat hebt ge
gedaan »
« 't Is niets, moeder, » zegt Flippe, achter ieder woord
bijna naar adem snakkende. « Karel is er toch uit. En
verre . 219. »
« 219, » roept de vader uit, « 't is één der hoogste
num mers »
En zoo vervolgde het gelukkig huisgezin zijné blijde
uitroepingen, tot dat Karel, met zijn lot op zijne muts, het
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huis binnentrad Hij had het niet kunnen laten van zoo
gauw mogelijk naar huis te komen.
« Vader, moeder, 219, 'k ben er uit! »
Zoo riep ni.) binnenkomende, en zijne moeder vastnemende, begon hij er mede rond het huis te dansen. Dan
snakte hij zijnen vader vast, alsook Mietje en Flippe, en
zij dansten en zij sprongen dat hooren en zien verging.
Ach ! waarom moeten die goede menschen vandaag nog
zooveel tegenkomen!

V.
't Was avond. Geene sterre pinkelde er aan den hemel.
De lucht, die geheel den dag zwart gezeten had, was tegen
avond aschgrauw geworden, en nu viel een kille sneeuwregen.
En, wie dezen avond op Varssenaere geweest ware, die
had vast een schandalig tooneel kunnen gadeslaan Hier en
daar langs de straten gleden eenige waggelende schimmen,
die de walgelijkste liederen lieten klinken, die ruwe godslasteiingen braakten, die dansten en plonsden in de vuiligheid der straten en die dan verdwenen in de herbergen.
Daar was het nog slechter : De lotelingen streden en vochten,
iaasden en tierden, en lieten de smeiigste redens hooren
indien het gebeurde dat er meisjes in de herberg waren;
ja, ,somtijds gingen die woestaards nog verder, en, oveimeesterd door eenen voortstuwenden drift, scheurden zij
om zoo te zeggen de kleederen aan het lijf der herbergdochters.
Gevloekte lootdag! Ongelukkige jongelingen

« Maar we gaan meê, Karel. Waarom wilt ge nu reeds
wegloopen 7 Het is nog geen negen van den avond! »
« 't Is gelijk, Oscar, ik moet naar huis. »
« Toe, toe, komt.
En Karel Daes' arm nemende, trok Oscar Melard,
gevolgd van een viertal andere lotelingen, met hem voort.
Melard was wel bij dranke, maar hij wist toch wat hij
deed, en hij had het gezworen : Karel Daes zou dezen
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avond Gene stommigheid uitsteken. Indien hij hem kon
dronke krijgen, was het genoeg; 't overige zou wel komen.
Doch Melard zag wel dat Daes geen gemakkelijke vogel
was om te verleiden. Hoewel een weinig verblijd, was hij
verre van bedronken.
Onze mannert waren nog geene tien stappen ver, of de
vier gasten die mede waren, begonnen te springen en te
zingen :
Veel liever drie jaar soldaat.

Oscar M elard danste aan Karels arm ; maar 't en ging
den jongen Daes niet. Hij had beloofd aan zijnen vader
dezen avond vroeg te huis te zijn, en hij wilde zijne belofte
houden.
Plotselings komt er een weinig van hen eene gedaante
op. Zij nadert. De lotelingen blijven staan : het schijnt een
meisje. Een meisje op lootdagavond, dat kan bijna geen
waar zijn, want geen eene jonge dochter durft het wagen
dien avond buiten haar huis te gaan'
En nogtans het is een meisje. Zij gaat zeer snel en
moet voorbij de loters trekken.
Al met eens geeft Meiard eenen schreeuw; en Karels
arm loslatende, loopt hij recht naar het geheimzinnige
meisje. Zijne vier gezellen volgen hem.
Karel wordt bleek. Hij staat eenige oogenbhkken verbaasd te kijken. Een hulpkreet ontsnapt aan de borst van
het meisje. Karel beeft : hi j heeft Liza's stem gehoord en
hij ziet dat Melard zijne vriendinne omarmd houdt. Een
rauwe schreeuw ontvliegt den jongen Daes en hij springt
vooruit. Doch de vier andere lotelingen vallen hem op
het lijf.
Een vervaarlijk gevecht ontstaat tusschen Karel en de
vier schurken, terwijl dat de laffe en beestachtige Melard de
zwakke Liza altijd even driftig omarmd houdt en ze tracht
in den grond te krijgen. Karel, met zijne reuzenkracht, ontwringt zich aan de handen zijner aanvallers, en springt
recht. Melard begrijpt het gevaar, en laat Liza los, die snel
wegloopt.
De boerenheer is woedig : « Makkers », roept hij, « zult
gij dat alzoo laten 2 ». Daar blinkt iets in de handen dier
woedende mannen. Doch daar valt Melard ten gronde,
terwijl het bloed hem aan de borst ontspringt.
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Karel Daes heeft gestoken, en vlucht °....
Hij vlucht; maar langzamerhand vertraagt hij zijnen
loop, en op de plaats gekomen waar hij dezen morgen met
Liza sprak, blijft hij roerloos staan.
« Ik, een moordenaar ! ' roept hij uit. « Mijn God,
mij n God, wat heb ik gedaan! Ach! ik wil niet meer leven,
k moet sterven; ik wil mijne ouders die schande niet aandoen ! »
De jongeling neemt zijn mes en zet het op de keel.
Op dit oogenblik klinkt eene bel in de verte, een licht
verschijnt aan den boschkant : God is daar.
« Ach ! » stamelt°de jongeling en hij valt op de knieën.
De priester draagt de berechting naar boer Vangverve,
want deze heeft eenes aanval gekregen, en Liza is moeten
om den priester loopen.

« Ha! Karel, het is schoon, dat gij zoo vroeg te huis
», zegt moeder Daes, die alleen nog op is, tegen haren
zoon toen deze binnen komt.
« Moeder », zegt de jongeling, en 't is al wat hij kan
uitbrengen.
« Maar Karel », roept vrouw Daes verschrikt, « wat
schilt er met u& Waarom zijt gij zoo droevig? Mijn God,
wat zijt gij bleek t Maar wat zie ik, Karel, bloed aan uwe
handen! »
« Ach, moeder toch, moeder toch », stamelt de jongeling en hij loopt naar zijn bed.
Siska staat als van den bliksem geslegen. Wat mag er
nu met haren zoon schillen; hij heeft zelfs geen kruiskeu
gevraagd.....
zi p t

't Is nacht Twaalf zware klokkeslagen galmen over
Varssenaere
De hond op het hofstedeken van boer Daes begint te
blaffen. Drie gestalten verschijnen en gaan recht naar de
deur. Twee kloppen worden er op gegeven, ` en een gerucht
wordt gehoord als van twee hanen van geweren die overgehaald worden. Men verneemt gedruisch al binnen ; er
wordt licht ontstoken, en ee ie stem vraagt :

400

OP DEN LOOTDAG!

« Wie is er daar? »
« Doet open », antwoordt men buiten.
« Wie zijt gij ? » herneemt de stem; « en wat wilt gij
zoo diep in den nacht? »
De stem buiten spreekt nu gebiedend :
« In name der wet, doet open ! »
De grendel wordt van de deur geschoven en twee gendarmen met den garde staan v66r boer Daes. Siska komt
op dit oogenblik, zoo bleek als eene doode, ingesprongen :
Gendarmen! Zou dat' misschien betrek hebben op haren
Karel, op dat bloed
« Baas, waar is uw zoon Karel, » zegt de garde.
« Hier is hij », spreekt plotselings eene stem. « Bindt mij »,
Vader op zijre beurt wordt zoo bleek als een lijk. Flippe.
Cies en Mietje, die aangeloopen komen, geven eenen luiden
gil als zij de berenmutsen zien, die hunnen broeder binden,
« Maar dat gaat alzoo niet », roept boer Daes plotselings. « Wat heeft mijn zoon misdaan ? »
En hij werpt de twee gendarmen achteruit. Deze nemen
hunne geweren. Moeder, dochter en zonen beginnen luid te
roepen, doch Karel spreekt kalm :
« Vader, ik ben plichtig : Ik heb Oscar Melard vermoord! »
« Ach », roept de vader, en hij valt bewusteloos in de
armen zijner vrouw
Gevloekte loótdag!

VI.
Oscar Melard was niet dood : Eenige maanden laterhij bijna geheel hersteld. Nogtans Karel Daes, spijtsde getuigenisse van Liza Vanwerve, die ongelukkigli j k harem
vader verloren had, `N ierd plichtig verklaard van moordpoging en tot drie jaar kot veroordeeld. De vier schurken,
die hem laffelij k aangevallen hadden, waren uitgekocht door
Oscar Melard om Karel als aanvaller te beschuldigen, enMelard's vader deed het overige : Karel had gehandeld uit
hefdenijd.
Hoe gelukkig was de boerenheer toen hij Karels ver-'
oordeeling vernam, en het duurde niet lang of hij ging,
naar weduwe Vanwerve om de hand harer dochter te vragen`,Kon men wel laffer handelen ?
was
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Hij hoopte genoeg dat vrouw Vanwerve er mede zou
tevreden geweest zijn; doch hij rekende zonder Liza. Zij
wist wat Melard was en zij kende haren Karel. Ha ! nu
beminde zij hem, en hem alleen wilde zij eens toebehooren.
Het meisje had veel te verduren van hare moeder, doch
zij verdroeg het verduldig, en Melard moest van de hoop
afzien Liza Vanweive eens zijne bruid te noemen.
Het duurde ook niet lang, of de vier schavuiten, toen
zij dronken waren, vertelden stillekens aan hoe het gegaan
had den avond van den lootdag; en de menschen, die nooit
aan Karels plichtigheid geloofd hadden, want daarvoor was
hij te deugdzaam, begrepen wie hier de plichtige was en
dat Karel alleenlijk gestoken had uit zelfsverdediging.
Ook Karel was in de gevangenis braaf, gelijk hij altijd
geweest was ; hij, hij dacht hem plichteg en hij wilde uitboeten. Hij biechtte en bekende alles en de priester schonk
hem hoop. Met moeite was men een jaar verder of hij
was vrijgesproken en kwam naar huis. Daar had men veel
geleden; doch vader I)aes begreep alles, en hij ontving
zijnen zoon met opene armen. De menschen van Varssenaere schonken hem eene dubbele vriendschap, en een goê
jaar later wierd onze Karel de bruidegom van deze, die hij
met zijn bloed verdedigd had en voor wie hij zooveel geleden
had, te weten : van Liza.
Brugge.
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SENEKA LEREN.

de 1Vliddelnederlandsche zedekundige geschriften behoort o. a. gerekend te worden
een gedicht -- groot 721 regels -- dat tot
opschrift heeft : « Dit sijn Seneka leren », en dat een
« tweespraec », d. i. samenspraak, bevat tusschen
een vader en zijn zoon over « alrehande swaer
gheval », d. w. z. allerlei wederwaardigheden.
De naam van den dichter is ons niet bekend.
Wat den oorsprong van dit gedicht betreft, diene
't volgende : Onder de fragmenten, die, in de volledige uitgaven, achter Seneca's werken staan, behoort
ook « Excerpta quaedarn e libris Senecae », later
getiteld : « De Remediis » -- eigenlijk : geneesmiddelen, dan : vertroostingen, bemoedigingen --- Fortuitorum (wederwaardigheden), waarvan niet met
zekerheid is te zeggen of 't op naam van Seneca
mag gesteld worden. Wat aangaat den inhoud, zij
er opgewezen, hoe hier een twintigtal « lemmata »
(ter bespreking opgegeven onderwerpen), gesteld worden door iemand, dien onze dichter laat optreden
als « persona conquerens », waaraan, bij wijze van
antwoord, toegevoegd warden — bij monde van
iemand, die als « persona confortans » optreedt -- een
gelijk aantal wijsgeerige uitspraken ter weêrlegging
van 't aangevoerde of ter bemoediging van hem, die de
vragen opperde.
Die weêrleggingen of antwoorden zijn geheel
in den trant van Seneca en zijn stoicijnsche denkOT

beelden,
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Onze dichter nu heeft slechts een vrije vertaling
geleverd van genoemd Latijnsch geschrift, en heeft
o. a. het aantal hoofdstukjes of wederwaardigheden
met tien vermeerderd, door splitsing van sommige
onderwerpen.
De proloog --y 38 regels -- en de epiloog
I 6 regels -- behooren niet bij 't oorspronkelijk
gedicht.
Vrs. 31.35.
In dit boet selen si twee
Te samen spreken ende nemmee;
Dats een sone ende sijn vader.
Die sone sal claghen algadet
Sijn vernoy ende sijn verdriet;

Vrs. 55.60.

Vrs. 31-35.
In dit boek zullen twee personen —
en niemand meer — sprekende
worden ingevoerd, n. 1. een vader
en zijn zoon. De laatste zal zich
beklagen over al zijn leed en verdrietelijkheid.
Vrs. 55-60.

Nature heeft dat ghesworen,
De natuur heeft bepaald, dat zij ons,
Alsoe vollec als wi sijn gheboren,
zoodra wij geboren zijn, alle dagen
Dat si alle daghe ter doof waert
een dagreize dichter zal voeren
Ons sal leiden ene dachvaert.
naar den dood. En een dwaasheid
Hets sotheit dat cement soude ontsien
is het, als iemand vreest hetgeen
Dint, dat Nine mach ontvlien.
hij toch niet kan ontloopen.
Vrs. 112-113.
Hen es laat in al ertrike,

Men vindt daer weghe ter loot wert in.
Vrs. 117-119.

In allen lande benic bout
Pat ic wille gluten mine scout,
Alse God niet langer en wilt ontberen.
Vrs. 147-151.
Het mochte oec tierde wel gescien,
Levestu langhe, dattu mettien
Comen mochts in grotes noet,
Daer di af losset die jonde doet,
Al sen waert niet anders dan outheit.

Vrs. 112-113.
Er is geenland op degeheele wereld,
of men vindt er wegen in, die ter
dood leiden.
Vrs. 117-119.
Ik durf zeggen, dat ik in elk land
mijn schuld wil betalen, als God
de afdoening er van eischt.
Vrs. 147-251.
Het kon ook best gebeuren, dat, als
gij lang leefriet, gij tevens kondet
geraken in moeilijke omstandigheden, waar een vroege dood u
voor zou bewaard hebben, al was
het alleen reeds het dragen van de
last des ouderdoms.
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Vrs. 225-229.

Vrs. 225-229.

De kwade tongen komen spoedig en
Die quade tonghen Bomen saen
plaatsen alles in het slechtste licht.
Ende treckent al te quaelsten weert.
Dit is het, dat mij zeer veel leed
Dit es dat mi sere deert
doet, en mijn hart droevig stemt;
Ende mine herten droeven doet;
Want innejeinse anders niet dan goet. te meer omdat ik mij bewust ben
steeds het goede na te jagen.
Vrs. 236.237.
Si moeten bliven buten bedwange,
Si hebben ongliebreedelt geweest te
lange.
Vrs. 252.254.

Vrs. 236.237.
Tracht hen (de lasteraars) niet te
bedwingen, daarvoor zijn zij te
lang onbeteugeld geweest.
Vrs. 252-254.

Dese clappers sijn ghehjc den hoot,
Deze snappers zijn als de hond, die
soms, op zijn vuilnis gelegen, blaft
Die op sine messzne leghet selke stont
en keft en zich aantiert.
Ende bast ende habt ende maect verdriet;
Vrs. 260-261.
Vrs. 260-261.
Maer seide di een goet man dat di mes- Maai wees een braaf mensch u op
lets, dat u niet paste, zijn vermatoede,
Dat soudstu verstaen in groten goede.
ning zoudt gij in dank aannemen.
Vrs. 317.319.

Vrs. 317-319.

Want God en gheeft niemene draghen, Want God geeft nooit aan iemand
Neghenen tijt, nacht no dach,
zwaarder last te dragen dan hij
dragen kan.
Meer dan hi draghen mach. '
Vrs. 324-326.
Sone, daeromme es die raet mijn,
Laet ons met den luttelen sijn
Vrome, niet metten velen crane;
Vrs. 458.

Vrs. 324-326.
Daarom, mijn zoon, geef ik u deze
raad : laat ons met (zooals) de
minderheid moedig, en niet met
de meerderheid zwak zijn.
Vrs. 458.

Want tgheelt doet den mengen therte Want het geld brengt menigeen op
een dwaalspoor.
verliesen.
Vrs. 620.621,
Dese volghen om tine ende niet di :
Dit es waer, gheloves mi.
Vrs. 718-721.
Wiltu dan bliven wel te vreden,
Soe soect een wijf van goeden Beden
Ende die hadde een moeder goet,
Simpel, scemel, ende vroet;

Vrs. 620-621,
Geloof mij in deze : zij volgen u om
het uwe en niet om u.
Vrs. 718.721.
Wilt gij gelukkig leven, zoek een
welopgevoede vrouw, eene, die
een goede, eenvoudige, zedige en
verstandige moeder had.

SENEKA LEREN.

Vrs, 744-745.
Aldus teneghe wijf machtu leren
Ende om dine vingher keren;
Want dese en was niet bevolen
Noch gheset ter quader scolen.
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Vrs. 744-747.
Dusdanige vrouw kunt gij onderrichten, en naar uw hand zetten;
want zij was niet toevertrouwd
aan, noch geplaatst op een slechte
school.

Selen. — Naast « zullen » komen ook voor de vormen : selen,
sellen, sillen, sallen enz.
Nemmee. — Nemmeer, niet meer.
Vernoy. -- Verdriet (Fr. ennui).
Verdriet. -- Angst, onrust, verdrietelijkheid.
Vollec. — Terstond, dadelijk.
Ter doot waert. — « Waert », geplaatst achter een door « te »
geregeerd woord, geeft een nadele aanduiding van de richting; zoo
komt in plaats van ons « huiswaarts » thuuswert » voor.
Dachvaert. — Dagreize, zoover als men op' éen dag reizen kan
(Kil : eter unius dier).
Hets. — Het is.
Hen es. — Het en es — het is niet.
Benic bout. --- Ben ik bout, van « bout sijn », koen zijn, zeggen
durven .
Quiten sine scout. — Zijn schuld afdoen.
Heide wel. — Herde geeft aan het er bij behoorend adject. of
adverb. eon versterkte beteekenis.
Dattu. -- Door assimilatie wordt de d van « du » gelijk gemaakt
aan de voorafgaande t. ] venals « dattu » voor « dat du » staat, staat
ook « mettien » voor « met dien », te gelij k daarmeê, i. e. terstond.
jonge doet. — Vroegtijdige dood.
Outheit. -- Heeft de beteekenis van ouderdom.
Quade tonghen. — Kwade (kwaadsprekende) tongen, lasteraars.
Saen. -- Spoedig ; het engelsche « soon ».
Te quatste weert trecken. -- In het slechtste licht plaatsen. Zie
Sub. « ter doot waert ».
Droeven doen. — Bedroefd maken.
inne. — Ic ne.
Peinse. — (Fr. penser, lat. pensare, wegen) — over wegen, bedenken,
betrachten.

Bedwange. — Beteugeling; de zin van dezen regel is : « lastertongen kan men toch niet bedwingen » of gelijk men wel zegt :
« voor een gelddief kunt gij sluiten, maar voor een eerdief niet. »
Onghebreidelt. — Toomloos ; breidel of bril wordt aangebracht
op den neus van een stier, om het beest tegen te gaan in zijn moedwil.
Over Alva's « bril » zie men mij n « Mozaiek Te ,els » — uitg.
H. Kemink te Utrecht 1892, -- pag. 145, en lette men op de schilderij
van Michel van Coxie den Vlaamschen Raphaël (t 1592).
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Claflers, —• Babbelaars, kwaadsprekers.
Messine. — Mesthoop, van « mes », vuilnis. « Een hont is stout
op sijn eggen erf of dam of nest of mesthoop » zeggen oude spreekwooi den. Ook wordt hetzelfde elders van den haan gezegd : « Yder
hane, jonck of oud, Is op zijn messingh stout. » De beteekenis is
duidelijk genoeg.
Selke stont. — Deze of gene tijd, somtijds.
Verdriet maken. — Zijn onrust, boosheid luchten.
Mestoede. -- Van mestaen, mistaan.
Groten goede. — (Verstaen in) — iets zeer ten goede opnemen.
Nzemene, — Datif van niemen of nieman (niemand).
Nacht no dach. — Nooit; hier een pleonasme -- als herhaling van
« neghenen tijt » — aangewend ten dienste van maat en rijm.
Draghen, — Verdragen.
Luttelen. — (Engelsch little, klein) weinigen.
Vrome. — Moedig, steak, in tegenstelling met
Cranc. — Ziek van geest d. i. laf, zwak.
tGheelt. — Het geld.
Menzgen. — Menig is eigent. bijvoeg. telwoord, maar wordt hier
als subst. gebruikt; ons menigeen.
't Herte verliesen. — Het hart staat hier in de beteekenis van :
« denkvermogen » en zoo heeft deze uitdrukking den zin van .
« 't verstand verliezen of op dwaalspoor geraken. »
Tine. — (Het uwe) samentrekking van het en den — het laatste
nog overig in ons : « mijn en dijn »; naast tine (tdine) staat ook
duwe (het uwe).
Gheloves mi. — Ghelove mi des — geloof mij dit aangaande.
Szmnel. — Eenvoudig (Kil. sincerus); thans heeft het woord
simpel een ongunstigen zin , -- de oorspr. beteekenis vindt men o. a.
in het bekende « simplea sigillum veil ».
Scemel. — Ons woord schamel, dat thans in beteekenis ons
« armoedig » nabijkomt, maar vroeger als epitheton van brave viouwen
den zin had van « onopgesmukt », d. i. ingetogen, zedig.
Vroet. -- Verstandig ; tegenover die vroede staat den doren.
Aldustenech. — (Al)dusdanig.
Keren om dine vingher. — Heeft bij ons (iemand om den vinger
winden) ongunstigen zin, maar doelt hier op de leiding, die echtelieden
elkander geven.
Bevolen syn. — Toevertrouwd zijn.
Grosthuzzen,

1

F. W.
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PITIMIZZEZ
VLAAMSCHE BELANGEN.
g ' ENE zitting van den Vlaamschen Katholieken Landsbond, den

6 Mei te Gent gehouden, besprekende, springt de Bien public
andermaal op zijn stokpaard : « In de wetgevende vergaderingen
mag, ja, nu en dan een woord Vlaamsch gesproken worden,
om daardoor der Vlamingen recht te bevestigen. Maar een bestendig
gebruik maken van dat recht, o neen 1 »
De meerong van den Bien public is, wij mogen het zeggen, niet
die van éénen enkelen oprechten Vlaamschgezinde. Van Hasselt tot
Veurne zal hij, de Vlaamschgezinde-Franschsprekende Volksvertegenwoordigers en Senators uitgezonderd, er weinigen aantieffen die zijn
gedacht bijtreden.
Het recht om Vlaamsch te spreken, zegt de Bien public, wordt
niet meer betwist. Openlijk niet, maar voor niemand is het een geheim,
dat zelfs vet tegenwoordigers uit de Vlaamsche gewesten al het mogelijke
doen om de oefening van ons recht in de Kamer te dwarsboomen.
Hoe, anders, zou men kunnen verstaan dat een Fiansch-onkundige
vertegenwoordiger van het arrondissement Gent te Brussel een met
Fransch beschreven papier komt aflezen, in stede van de taal te gebruiken,
die hij machtig is? Er zijn leden in de Kamer die, geen Vlaamsch
willende spreken, het anderen zoeken te beletten om tegenover de
kiezers in geen ongunstiger daglicht te komen dan hunne Vlaamschsprekende collegas.
Het Volk, de tolk der Gentsche anti-socialisten, trekt met den
Bien public in deze quaestie aan eéne lijn, wat eenigszins te verstaan
(hoewel niet te verschoonen) is, daar de twee anti-socialistische Kamerleden de candidaten van Het tolk geweest zijn. Maar deze houding
schijnt den Vlamingen te mindei begrijpelijk, daar eene in 't Fransch
gehouden meeting of beraadslaging in den kring, waar Het Volk het brgaan
van is, tot de onmogelijkheden behoort. Ten overige, zooals in den
schoot van den Vlaamschen Katholieken Landsbond gezegd werd, beide
gemelde candidaten hebben tweemaal (ééns voor de kiezing, in den Katholieken Kring, eens na de kiezing op eenti vergadering in het St.-Jozefsgenootschap) stellig beloofd zich in de Kamer van liet Vlaamsch te zullen
bedienen. Een eetlijk man, al zij hij ook een politiek man, houdt zijne belofte.
Men beschouwe !het, in de Franschsprekende en Franschschrijvende
kringen zooals men wil — maar het Vtaamschspreken in de Kamer
zal er bepaald dóór komen. Hebben wij, op dit gebied, met de
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eerste proef van het algemeen stemrecht iets gewonnen, de tweede
proef brengt het, onveimijdelijk, verder.
Scheuring in de partij betrachten wij niet : de overheersching der
doctrinairen is ons volk te noodlottig geweest en de socialistische dwang
zou ons al te ellendig maken, dan dat wij niet met hert en ziel
de behoudende partij zouden aankleven, wier beheer, sedert 1884, tot
geen ernstige grieven heeft aanleiding gegeven. Maar als wij de eenheid verlangen, mag het niet zijn ten koste van het recht der Vlamingen,
gelijk het niet mag zijn ten nadeele van de Boeren of van de Werklieden. Willen wij de oude Kamerleden, die diensten bewezen hebben
aan de vadeilandsche zaak en die, door hunne verfranschte opvoeding,
onbekwaam zijn zich behoorlijk in onze taal uit te drukken, behouden,
anders moet het zijn met de nieuwe candidaten in het Vlaainsche land.
Deze zullen, bij de eeiste gelegenheid, in 't openbaai, ten aanhoore
van duizenden, de verklaring hebben af te leggen, dat zij te Brussel
de taal zullen spreken van het volk, dat hen zal afvaardigen.
« Men spreekt, » zegt de Bien public, « om verstaan te worden. »
Zekerlijk; maar als de Walen ons niet willen verstaan, dan moeten
zij dat maar weten ; in elk geval mag dit geen reden zijn om de
Vlamingen te veroordeelen maar altijd in 't Fransch te parlesanten.
Verstaan de Walen ons niet, men vertale de Vlaamsche redevoeringen ; men vertaalt wel vóór de Rechtbanken.
Bovendien — indien de Vlamingen te Brussel aanhoudend hunne taal
spreken, dan zullen de Walen, op den duur, wel de noodzakelijkheid
inzien om onze taal te leeren. YV y moeten wel het Fransch kennen?
De Walen moeten ons kunnen verstaan, zegt de Bien public.
Maar de volksvertegenwoordigers uit Vlaandeien, die geen Fransch
kennen, althans niet genoeg om het te spreken — moeten deze misschien niet worden begrepen ? Als zij te Brussel hunne taal gebruiken,
moet het slechts voor hen zelven en voor de galerie zijn ? Vertaling
is derhalve noodig.
Een aardig argument heeft de Bien public gevonden : » Indien,
zegt onze confrater, er leden in de Kamer waren, die noch Vlaamsch
noch Fransch kennen, zou het een v erraad zijn als die heeren hunne
moedertaal (Russisch, Portugeesch of Bangaleesch), spraken? »
Waarlijk wij wisten niet, dat Russen, Portugeezen en Bangalen
het recht hadden in onze wetgeving te zetelen, en dat er Belgen
onnoozel genoeg zouden zijn, om heerschappen van deze soort, die zij
niet kunnen verstaan, hunne stem te geven I
Volgens het Fransch blad zou het Vlaamschspreken in de Kamer
niet méér zijn dan « une pure querelle littéraire », wat hem maar
« subsidiairement » interesseert. Zulk oordeel, men vergunne 't ons
te zeggen, is vrij kleingeestig. Ziet de Bien public niet, welk onmetelijk belang het Vlaamsche volk er bij heeft, dat zijne taal in de
Kamer eiken dag weerklinke, niet als een liefhebberijtje, gelijk, ja !
de Bien public zelf verlangt dat zou wezen, maar als de onafgebroken
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oefening van een ontegensprekelij k recht, dat ons volk zich niet meer
zal laten ontrukken ?
De Bien public heeft doorgaans ongelukkige vergelijkingen, wanneer
hij onzen taalstrijd bespreekt. « N'allons pas empêcher nos députés
« de parler telle ou telle langue, comme nous leur défendtions d'aller
A a la Chambre en redingote ou en veston, on comme nous interdi« rions a nos domestiques d'annoncer en francais que « Madame est
servie. » W elke verhevenheid van gedacht, van hoogte van beschouwingen aangaande een punt, waar de ziel en de eer van gansch een
volk aan hangt, waar zijne macht en zijne toekomst, zijne zedelijke
opbeuring en zijne redding in besloten liggen t Wanneer men zich op
zulk een standpunt plaatst, wanneer de gezichteinder niets anders voorspiegelt dan zulke aardigheden, dan verwondert het ons niet dat men,
in den grond zijns harten, zoo luttel achting voor de Vlaamsche zaak
gevoelt, en deze gedurig zoekt te verlagen door redenen, die tegen
eene ernstige wederlegging niet bestand zijn.
De in 't Fransch geschreven tolk der Gentsche katholieken heeft
steun gevonden bij een Vlaamsch — ik zeg • Vlaamsch -- dagblad.
Volgens Het Volk zijn de eischen der Vlamingen « overdrevenheden ». Men vindt mannen (zegt het blad), die zich uitsluitend schijnen
bezig te houden met de quaestie, welke taal sommige volksvertegenwoordigers in de Kamer spreken. — Wij zouden deze woorden ikunnen
omkeeren en zeggen : Men vindt mannen, die zich uitsluitend schijnen
bezig te houden met de quaestie om te weten, of de arbeider 35 dan
36 ctn. per uur winnen zal; en die, buiten dit (overigens voor den arbeider
belangiijk punt) er nooit één oogenblik aan denken dat het volk eene ziel
heeft, en dat die ziel niet gedood mag wonen noch door geweld, noch door
langzame onderdrukking, noch door shnksche middelen. Waar de antisocialisten de Vlamingen beknibbelen nopens het gebruik hunner taal,
geven zij blijk het eerste woord niet te kennen noch der geschiedenis
noch der gewichtigheid van onzen taalstrijd. Meenen zij misschien, dat
er vóór 1891 nooit sprake is geweest onder de Vlamingen, in de
Kamer de beide landstalen op gelijken voet te brengen ?
Een der argumenten van .Het Volk is : « Belooft men Vlaamsch
te spreken in de Kamer, o dan is alles wel, al kraaide men de grootste
beestigheden uit. »
De Vlamingen zullen niet ongevoelig zijn aan dit extra-parlementair
gezegde van lieden, die in hunne vergaderingen niets anders dan Vlaamsch
(ook de grootste beestigheden ?) mogen spreken t
Volgens Het Volk zouden de werklieden meer Vlaamschgezind zijn dan
de burgers. (Er staat : de: dus in 't algemeen.) Nog een weinig tijd, en het
blad zal staande houden dat de Flaminganten van het eeiste ras :
Jan-Frans Willems, Dr. Snellaert, Ledeganck, Pr. van Duyse, prof.
Serrure, Dr. J. de Laet, Blieck, mej. Doolaeghe, j r Ph. Blommaert, en
-die van het tweede tijdperk : Dautzenberg, Stallaert, Stroobant, Fr,
Rens, Victor Delecourt, adv. Jottrand, prof. Heremans, P.-Fr. van
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Kerckhoven, Prof. Verspreeuwen, j r Nolet de Biauwere van Steelant,
P. de Baets en twintig anderen, tot de klas der arbeiders behoorden!
De waarheid is, dat wij op de vergaderingen der anti-socialisten
nog nooit één woord gehoord hebben, hetwelk eenigszins eene bijtreding
tot den kamp voor het Taalrecht kon doen veimoeden, 't en ware
die werklieden de taalliefde <, inwendig » hadden, gelijk de vogel van
Piet Patyn zijn liedje. Overigens, sedert wanneer zou het volstaan
Vlaamsch te spreken (als men niet anders kan) om het recht te
hebben, ' zich Vlaamschgezind te heeten
Wij zullen 't niet verbloemen : onder de werklieden zijn vele
overtuigde Vlaamschgezinden, die, opgestaan uit de onverschilligheid
door het lezen van vaderlandsche schriften, door het bijwonen van
meetingen en landdagen, op welke de Vlaamsche grieven werden
besproken ; dezer getal zouden wij ongelijk grooter willen zien, in
't belang der werklieden zelven, die bij de verheffing van onzen landaard alles te winnen, bij de onderdrukking van het vaderlandsch
gevoel alles te verliezen hebben. Zulke zijn er, ongetwijfeld, ook bij
de anti-socialisten, en deze zullen, voorwaar, de ongelukkige woorden
met goedkeuren, met welke het Vlaamschspreken in de Kamer noodeloos
wordt geacht.
Ten slotte, een welgemeende raad aan den Bzen public, wiens
houding in de hier besprokene quaestie alle Vlamingen ten zeerste
bedroeft en niet minder verwondert. Hij stake zijne belijdenissen voor
« le droit incontesté » der Vlamingen, zijne verklaringen van « dévouement à la langue maternelle », wanneer die slechts gevolgd worden
door uitnoodigingen om ons recht diep in den zak te steken, en het spel van
1830 onvermoeid voort te spelen. Die pogingen toch zullen ijdel blijven!
\Vat, eindelijk, zijne bewering aangaat, dat « parmi ceux. qui les
critiquent (de Vlaamsche volksvertegenwoordigers, die Fransch sprekenl
nous osons le dire sans craindre de les calomnier — la plupart ne
se seraient pas autrement conduits, » dat, met alle kalmte gezegd, is
nzet zóó. Deze beleediging — het is er eene ' — mocht het anders
zoo bezadigde blad den Vlaamschen hampers wel gespaard hebben.
Eindelijk wat de Volksmannen betreft, wij wenschen, uit den
grond onzes harten, dat nooit op éénen van hen de woorden zouden
dienen toegepast te worden van den Noordnederlandschen volksdichter
Tollens
Gevloekt, wie eerloos, wuft en week,
Door glans of goud verblind,
De dierstgeschatte wereldstreek
Voor 't vaderland bemint;
Maar dubbel vloek, en dubbel scha p d,
En diepei smaad en leed,
Wie Neerland heeft voor vaderland,
En 't vaderland vergeet t
Vergeten zij niet, wat Dr Schaepman schreef : « Alléén door de Taal
blijft het Volk bestaan », want — « de ziel van het Volk is de Taal ».
P. TIEDEN.

SPLITVEZEL

1 VL.

EN enkel woordj e naar aanleiding van de terechtwijzing van mijn
e r oud-leeraar. Euvel neem ik ze niet op ; toch wordt hie) bil een en
Q ander gezegd, dat me minder bevalt : « Multatuli was in 't Nederlandsch nogal flink te been -- wellicht minder dan H. M. en
sommige hooggeleerden ». Ik meen, dat dit prikje mijn oud-leeraar
minder eer aandoet , want iemand, die Nederlandsch schiijft zooals hij,
kan zich grootmoedig toonen, zelfs al werd bewezen, dat hij zich aan een
enkelen flater bezondigt. Als het verder « kleingeestig » is Splitvezel te
bespreken, dan is ieder aanmerking,'tzil op gebroken pollen, 'tzij op plecht,
'tzij op wat anders ook kleingeestig en dan blijft me niets anders over dan
de pen neer te leggen, alhoewel de Hr. Micheels op 't einde van zijn
artikeltje, dat heel wat mildei is dan het begin, mijn streven toch
waardeert. Men moest toch taalfeiten kunnen bespieken zonder dat
personen er onmiddellijk bitter om worden.11lijn oud-leeraar zelf wijst me
op een paar uitdrukkingen, die ik verkeerd zou gebr'ukt hebben , ik mag
het gaarne lijden, dat hij die aanmerkingen maakt als het hem toeschijnt,
dat ze gegrond zijn ; doch zondes er bitter om te worden, moet ik hem
zeggen, dat hij me niet overtuigt; scheppen heeft iets concreets tot voorwerp ; maar engelen, heel etherische wezens, loutere geesten, voor velen
louter producten van de verbeelding, zijn volgens een ander opvatting
toch schepselen Gods; ik geloof dat woorden wel iets concreter zijn.
Voor te rade gaan met regels zou de IIr. M. me gaarne hooren zeggen
zich aan voorschriften onderwerj5en; doch ik wil hem doen opmerken,
dat die uitdrukking niet weeigeeft, wat ik bedoel; de laatste uitdrukking
sluit in, dat men aan de voorschriften gedacht heeft en ze zelfbewust
naleeft. Bij 't scheppen (i) van een nieuw woord breekt men zich niet
altijd het hoofd met de vraag of het naai den eisch van het taaleigen
gevormd is; het klankbeeld is in den geest ontstaan vooraleer men zich
de vraag gesteld heeft : deugt het ? 't Is gewoonlijk maar na zijn ontstaan
dat men de degelijkheid er van aan regels gaat toetsen. Doet men dat nu in
't geheel niet, dan kan 't zeer wel gebeuren, dat het woord in strijd met
het taaleigen gevormd is. Regels sluiten een aanwijzing, een raad in.
Bij splztvezel wou 'k juist uitdrukken, dat de regels niet « geraadpleegd »
werden ; raadplegen is met iemand of iets te rade gaan; ik meende, dat
ik mijn gedachte volkomen goed uitdrukte door te zeggen : met de
regels le rade gaan. Men zegt immers onberispelijk : met de boeken
ie rade gaan, d. i. itagaan wat aanwijzing de boeken gei en; met het

(t) Hoe zou 'k het nu zeggen? Maken wil stellig een concreter
voorwerp. Smeden brengt het bijdenkbeeld mee van mindere degelijkheid.
Vormen is zoo flauw !
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gezond verstand te rade graan luisteren naar den raad van het gezond
verstand ; streng analogisch zei ik : met de regels te radeá aan . naslaan, wat
die regels voorschrijven, en houd het er voor, dat ik het goed gezegd heb,
want ik zou moeilijk een adaequater uitdrukking voor mijn gedachte
vinden.
Toch acht ik de aanmerking van mijn oud-leeraar in 't geheel niet
kleingeestig; ik vind alleen, dat ze te subjectief is en moet hem doen
opmerken, dat indien ik op die wijze taalpolitie oefende, ik een
zeer gevaarlijk pad zou betreden. Wien zou ik overtuigen? Daarom
ga ik zoo weinig subjectief mogelijk te werk en bespreek taalfeiten,
waarbij nagenoeg afdoende bewijzen rijn bij te brengen, 'tzij logische
bewijzen, 'tzij bewijzen ontleend aan vast, algemeen gebruik. Dat zelfs die
bewijzen niet altijd overtuigen, bewijst hoe weinig ciitische scherpte de
Vlaamsche blik nog op taalgebied heeft.
Splztvezel. Niet de Hr Micheels, Multatuli riep 't woord in 't leven.
Die zonde bedreef mijn oud-leeraar dus niet en wie met den meester onder
de meesteis faalt, vindt in de oogera %an velen licht verschooning voor zijn
vergrijp. Waar bezigt Multatuli dat woord? 't Is genoeg dat de Hr. M.
ons zegt, dat hij 't bezigt, opdat wij hem gelooven Maar de wetenschap
heeft haar eischerf en wil men, dat taalpolitie eemge wetenschappelijke
waaide hebbe, dan blaft die vraag van belang.
Wetenschap heeft zich niet eens aan dogma's gestoord. Taalpohtie
kan zich niet stoor en aan 't dogma van Multatuli's onfeilbaarheid, als men
dat zou willen verkondigen De Hr. M. heeft daarom getracht 't woord te
verantwoorden door te wijzen op 't bestaan van splitten; zonder 't Volled.
Wdb. d. Nedl. T. door Kuipers te raadplegen, kon ik me van dat bestaan
wel overtuigen, daar ik 't woord bijna overal kon vinden en 't ook
gevonden heb vóór ik mijne aanmerking schreef; dat heeft me niet weerhouden, want 't bestaan van splitten doet niets af. Bij 't vormen van
nieuwe woorden, gaat de taal analogisch te werk; analogie is de groote
stuwende kracht i1] de ontwikkeling van de taal; ze handelt met blinde
consequentie en blijft het met zich zelf alleen dan niet eens, wanneer
ander kiachten storend optreden. Onze taal heeft nu samenstellingen met
den werkwooidelijken staar splyt, ander met het naamwoord splzz
We hebben :
spl ytnz yt
splztgat
splytpennzng
, splztbout
splytbout
splythout
Met den weikw. stam vinden we naamwoorden die aanduiden
t a Een handelend wezen, dat op het tweede bestanddeel de handeling
verricht, doo • 't eerste uitgedi ukt.
2° Een voorwerp, beteekeud door het tweede bestanddeel, waarmee
men de handeling verricht, aangewezen door 't eerste.
Met het naamw. vinden we samenstellingen, die dingen noemen
nader door 't eerste lid bepaald.
Is dat niet door en door duidelijk? Spreekt daaruit niet ons taal.
eigen met hoorbaren klank? En waar splytbout (een bout om te splijten)
en s»lztbout (een bout met een split) naast elkaar bestaan, is 't daar niet
alsof de taal ons met zelfbewustzijn haar wil liet kennen : met split
zullen alleen naamwoorden gevormd worden, waarin dat naamwoordelijk lid
een tweede nader bepaalt, namen %an handelende wezens of van voorweipen waai mee de handeling van splyten verricht wordt, zullen met
den werkwoordehjken stam samengesteld worden ? Men kan er op aangaan,
dat indien de spraakmakende gemeente behoefte gevoelde aan nieuwe
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woorden van de e.n of de ander soort, dat ze dan, onbewust gedreven
door de stuwende klacht van de analogie, in 't eerste geval woorden met
split en in 't tweede ander met splyt zou vormen. De Heer Micheels zou
me aan 't twijfelen gebracht hebben, had hij één voorbeeld aangehaald van een woord uit de werkelijk levende taal, een wezenlijke
schepping van de spraakmakende gemeente, waarin split een we kwooidelijke stam en niet een zelfst. naamw zou geweest zijn. Dan had ik
moeten erkennen . de spraakmakende gemeente heeft hier zich zelf v erloochend. Maar, wanneer nu niet de spraakmakende gemeente maar een
individu behoefte gevoelt aan een woord v an den aard r an die, welke
ons bezighouden, zal hij dan de logische consequentie v erloochenen van
de analogie, die we konden waarnemen of zal hij hulde brengen aan het
taaleigen en zich naar den kennelrjken wil er van gedragen ? Dit laatste zal
hij doen als hij niet onverstandig die logische harmonie verbreken wil,
die wij hebben opgemerkt. Hij zal daarom spieken van een splytvezel
met des te meer grond dat de levende taal vooi 'tzelfde begi zp al de
woorden spl ytm yt, splytpennin,T bezigt en niet splztnz yt, splztpennzng.
Door aan de taal splztvezel in dezelfde opvatting op te dringen, zou hij
haar een zeer slechten dienst bewijzen , want dan zou splitbozet, b. v.
synoniem worden met 3plytbout en toch houdt de taal deze uiteenli pende
begrippen dooi een verschillend klankbeeld zeer «el uit elkaar
Behoeden. Hieibij v+ ordt me gevraagd, waar de uitdiukhing het zee
behoeden gangbare munt is. De Br. Micheels stelle deze vraag aan VAN
DALE . I. v . behoeden: het vee op eene bepaalde plaats laten grazen, ook
aan KRAMERS, 1. v. behoeden: faire pátuier, mettle, faire manger le bétail
dans.,. Deze walde mag niet behoed warden, il est défendu de faire páturer
le bétail dans ce pré. — Ik ben omzichtig genoeg om niets uit de lucht
te grijpen.
Warten Hier heeft mijn oud-leeraar me kwalijk begrepen. Ik beweer
in 't geheel niet, dat men in 't Duitsch zegt das Vzeh wal ten Mijne
bedoeling was, dat het woord Barder, guarder etymologisch 'tzelfde
is als D. verten (c gl. war, warren, guerre; zcasschen, gdcher; weede,
guède; weerwolf, (loup) garoul.
Opvolgenictk. Opeenvolgend zou de Hr. Micheels voortrekken boven
achtereenvolgend in plaats van de gewraakte uitdrukking Weer 'n subj ectief oordeel. « Men vindt, >> zegt de Hr. M. « Opeenvolgende verkzezzngen, opeenvolgende overstroomingen enz » Inderdaad. Doch men vindt
in 't Wdb, b v ook : « Achtereenvolgende rampen, ongelukken, verliezen,
slagen, koortsen .. De achtereenvolgende opstanden in Frankrijk, Belgie
en Polen brachten Europa in rep en roer » Het Wdb, zal wel een noga l
vei trouwbase gids zijn. Men leze tot vergelijking, 't art. achtereenvolgend
in 't Wdb. en ook achterz olgens, aanm.
Onderbreken. = interrompre. Het belieft den Hr. Micheels me te noemen scherpziende censor, aan ween niets ontgaat. Heel vleiend vooi me. Hij
meent, dat onderbreken me echter ontgaan is. Toch niet. Maar onderbreken
is inderdaad een bok van belang, die dagelijks geschoten wordt, zoo dat hij
meer verdient dan terloops v ermeld te worden. Hij krijgt daarom wel
eens eene afzonderlijke behandeling.
H MEERT.
Brursel,
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Keus uit Theokritus' Idyllen, door Dr J. L. HALLER, Bruss°1
D kkerij Poileums en Ceuterick. Ursulinnenstraat, 37, 1894.
Tegenover de groote, laakbare onverschilligheid, die hier te lande
veel meer dan elders in zake letterkunde bestaat, behoort ei waarachtig
moed en veel moed toe om een dichtwerk van eenigen omvang uit
te geven. Het is nog erger, wanneer iemand onderneemt eenen dichter
of prozaist der oudheid, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onze taal
over te brengen, want dan moet hij zijn werk of wel in een tijdschrift plaatsen of wel de drukkosten betalen ; aan waaideering, laat
staan aan eene billijke belooning valt niet te denken, dat weet ik uit
ondervinding.
Die bedenkingen hebben mijnen gewezen leerling, thans mijnen
ambtgenoot niet afgeschiikt : na ons in vloeiende verzen eene vertaling van een meesterstuk der Duitsche letterkunde, het treuispel
Sapho, doo- Grillparzer, geschonken te hebben, heeft hij, onder drukke,
ambtsbezigheden, de moeilijke taak op zich genomen een zestal stukken
uit de nalatenschap van eenen der liefelijkste zangers uit het oude
Griekenland in de versmaat van het oorspronkelijke over te brengen.
Ovei het leven van Theocritus is ons weinig bekend; uit zijne
gedichten kunnen wij, en dan nog niet met \t olle zekeiheid, opmaken
dat hij een groot gedeelte zijns levens te Syracuse doorbracht, t°,rwijl
Ptolemeus Philadelphus, koning van Egypte, regeerde. In een paar
bladzijden geeft Dr H. de mededeelingen van den dichter zelven aangaande zijne loopbaan en lotgevallen en tevens de gissingen dei uitleggers,,
waarbij hij zich tot het volstrekt noodzakelijke bepeikt.
Keurig gesteld zijn de verhandelingen over de gerichten van
Theocritus, over de Idylle, niet geheel juist in onze taal h rdersdzcht
genoemd, waarin hij de gunstige ea ongunstige — de,e zijn niet
talrijk — beoordeelingen van Engelsche, Duitsche, Fransche en Nederlandsche geleerden overneemt. Zeer belangrijk is ook het hoofdstuk :
Over het vertalen » met het opschrift . « De letter doodt, de geest
biengt leven », waarin S. toont dat hij met eenen meer dan gewonen
kunstsmaak bedeeld is en er -- zonder de minste aanmatiging —
naar streeft beter dan zijne voorgangers gedichten der oudheid in eene
moderne taal weer te geven.
De bundel bevat de volgende stukken : T hyrszs of de zang van
Daphnis' dood, Pharmakeutrza of de Kruidenmengster, Thalysza of
het Oogstfeest, de Cycloop, de Vzsschers en de Syrakusaansche Vrouwen.
Bij ieder gedicht is eene critische beschouwing en eene reeks aanteekeningen voor den lezer, die in het leven dei Grieken en hunne
gebruiken niet best te huis is, gevoegd
De Syracusaansche dichter vordert meer geestesinspanning dan de
meeste zijner landgenooten, niet omdat hij eene hooge vlucht neemt

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK

415

en verhevene onderwerpen behandelt, maar wegens den vorm, waarin
zijne verzen gegoten zqn. Nu eens gebruikt hij het Tonisch dialect
met eenige Dorische vormen, dit vooral in de epische, lyrische en
dramatische stukken, terwijl de taal der eigenlijke herdersdichten zuiver
Dorisch is.
Bevoegde en zelfs nauwgezette lezers zullen, hoop ik, gaarne
bekennen dat Di H. zich op eene mistekerde wijze van zijne geenszins gemakkelijke taak gekweten en onze gemeenschappelijke letterkunde
met een fraai l, cekdee] errrjlit heeft.
Gent, Ma 1895.
J. MICHEELS.

Hartegalmen. -- Mengeldichten door ALEXANDER STOOPS. -Gent, drukkerij A. Siffer, 1894. Prijs fr. 2,50.
De lijvige verzenbundel, waarvan de nette, verzorgde, stoffelijke
uitvoering tot eer strekt aan de drukkerij waar het werk ter pers lag,
strekt insgelijks de gevatheid van zijn schrijver tot eer, die het talent
blijkt te bezitten om in gemakkelijke en vloeiende verzen het lief en
leed van den huiselijken kring te bezingen, en al de afwisselende gevoelens en aandoeningen teertolken Ian een %room en licht ontvlambaar gemoed. We] heeft het gemaak waarmede de dichter zijn verzen
neerschrijft, hem enkele malen verleid om denkbeelden te berijmen die
op zich zelf te alledaagsch zijn om den lezer in een dichterlijke stemming te kunnen brengen. Doch tegen deze opmerking zal de schrijver
wellicht, en misschien niet ter, onrechte aanvoeren dat hij niet streeft
naar hooge poetische vlucht, en dat het hem genoeg is wanneer hij
erin mag slagen het stille genot waarmede het leven hem zoo mild
bedeelde door anderen te laten medesmaken. Die gedachte elke als
het ware al de gedichten van dezen bundel tot een geurigen ruiker
samenNoegt, en welke zonder dat ze ergens uitgedrukt is, toch deel
maakt v an de bezieling v an elk stukje, is wel geschikt, dunkt ons,
om rederen lezer den schripei tot een nieuwen vriend te maken. Zijne
andere v rienden echter, die voor wie zijre luit heeft getrild, zullen
het meeste genoegen smaken wanneer zij deze verzen lezen; omdat
hun beeld den dichter heeft voorgezweefd bij het zingen, en dat er
veel is in deze zangen waarvan het volledige begrijpen noodwendiglijk
den intiemen vrienden en bekenden moest v oorbehouder blijven. Schoon
boekdeel voor prijsboek v an wat het stofle.lijk en van wat den inhoud
betreft. (Groote korting per getallen genomen.)
Het Socialismus in Belgie, door TH. SEVENS. - Het Davidsfonds verspreidt nogmaals onder zijne lezers een werkje dat dienen
moet als behued- en geneesmiddel tegen de immer voortwoekerende
k waal N an het Socialismus. Reeds hadden wij aan de bezorgdheid van
dit genootschap de weitaling van P. Cathrein's « Socialismus » door
E. Soens (Jaarboek 1892) te danken, waarin de grondbeginsels van dit
roodlottig stelsel kort en kloek worden ueerlcgd In dit nieuw plaatselijk werk, dat wij aankondigen, wordt er meer rekenirg gehouden
van den opgang, de beteekenis en de aasklevers der roode vlag in
onze streken, en zijn dus ook de hulpmiddelen meer op Belgische toestanden toepasselijk.
De heer Sevens onderzoekt, bij het licl t der pauselijke bireven,
de oorzaken van het Socialismus, de geschiedenis zijner grondleggers,
en de verschillende grondbeginselen en noodzakelijke instellingen, zooals
cie natuurlijke ongelijkheid der standen, den godsdienst, het huisgezin,
den eigerdcm en het i adeilard, ui elke alle dcor het gem eldige stelsel
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worden omgeworpen. Het afbreken der vereenigingen te zamen met het
veevallen van geloof en zeden, maakten den grond bereid waarop het
onkruid zoo welig zou woekeren De tegenovergestelde middelen zullen
dan ook tegenovergestelde uitwerksels teweeg brengen Vereeniging,
geloof en huiselijke deugden, ziedaar de iedding.
Het is altijd goed deugdelijke gedachten onder het volk te zaaien.
Schieten de kiemen niet aanstonds wortel of wordt hun wasdom door
voorbijgaande vlaggen belemmerd, eens toch komt het helder weder
en verschijnt de vrucht : daarom hebben de- heer Sevens en het Davidsfo.Ids recht op achting en dank.
Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster
te Antwerpen, door den Eerw. Pater STEPHANUS SCHOUTENS. —
Onder dien titel biedt ons de onvermoeibare en zoo gunstig gekende
schrijver een nieuw werk aan dat alleszins dient in aanmerking genomen te woi den
Het geldt hier geen schrift enkel vooi de tegenwoordige tijdsomstandigheden opgesteld, noch tot den beperkten kring eeniger kloostergemeenten gericht, maar het is de geschiedenis der Mindeibroedersorde
in de provincie en in de stad Antwerpen.
De schrijver ontvouwt de aankomst en stichting der Minderbroeders te Antwerpen, hun zedelijken en maatschappelijken invloed en al
de merkweeidige gebeuitenissen waar zij deel in hadden, door een tijdpeik heen van ruim drie honderd jaien ( 1 446 1797) hij tooit ons
die kloosterlingen, vereerd met de gunst en het vertiouwen van den
adel en de burgerij, en deel nemende aan het lief en leed der Antweipsche bevolking, in wiens midden zij leefden. De schiilvei vermijdt
de gewone klip der geschiedschrijvers, de eentoonigheid, zoowel door
de veischilligheid zij ner tinten, als door de onderscheidenheid zijner
tahijke veehalen.
Men vindt in zijn werk een aantal dagteekeningen, feiten en bewijsstukken, die tot het openbaar domein der geschiedenis nog niet
behooren, en evenwel uit de zekeiste bionnen, namelijk uit de daghoeken des voormaligen kloosters getiokken arm.
Deze onuitgegeven stukken werpen een helder licht op sommige
daadzaken dei antwerpsche Geschiedenis.
Het werk v an den E. P Stephanus Schoutens heeft dus eene
oprecht historieke waarde en dient plaats te nemen naast de veidienstvolle werken dei Antwerpsche Geschiedschrijvers Onmisbaar mag het
heeten voor al wie de geschiedenis van Antwerpen in den grond wil
kennen
De Antwerpenaar zal ei bewezen vinden hoe de Minderbroeders
ruim drie eeuwen lang zijne belangen hebben voorgestaan, met eene
verkleefdheid die geene palen kent.
Wij wensehen den schrijver van harte geluk.
Laat ons hierbij voegen dat het werk ook prijs veidient voor wat
den druk zelf betreft De tekst is klaai, net, op deugdelijk papier en
is versierd met een tiental fraaie platen.
Ons dunkens zou men moeilijk iets beters kunnen vinden als
geschenk in Zondagscholen, in de christelijke huisg ezini.en, alsmede
voor I i ijsuitdeelingen.
Het is verkrijgbaar aan den prijs v an 4 flank te Antwerpen
bij Van Os-De Wolf, Nationale stiaat, Van Uffelen, Lombaardevest,
J. Kockx, Everdijstiaat, alsook bij den schrijver op den Oever.
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De Bode van het H. Hart van Jesus. Maandschrift van het
Apostolaat des Gebeds en der Belgische Missien van het Gezelschap
van Jesus. Geillustreerd maandschrift aan 2 fi. per laar. Turnhout,
Boekdrukkerij Joseph Splichal.
Sedert ettelijke jaren heeft de godsvlucht tot het H Halt va.i
Jesus hier te lande meer en meer toegenomen Tot die verspreiding
heeft niet weinig het maandschrift geholpen dat de Paters van het
Gezelschap van Jesus, sedei t 26 uren, onder den titel van De Bode
van het H. Hart van Jesus deden verschijnen. De hoofdopsteller er
van, een onzer geachte medewerkers, de zoo geleerde letterkundige
P. Loosen, bij het zien van het steeds groeiende getal der vereerders
van Jesus' H. Hart, besloot dit l aar er merkelijke veranderingen aan
te brengen.
Het maandschrift bevat beschouwingen over de devotie tot het
H. Hart; korte l2vensbeschryvzngen van Heiligen of godvruchtige
personen, het verhaal van byzondere gunsten van het goddelijk Hart
verkregen Elk nummer, daarenboven, neemt kostloos de aanbevelingen
op die de lezers opzenden om eene genade te bekomen. Voor de
verhooring dier aanbevelingen bidden de andere lezers, bijzonder .le
deelgenooten van het Apostolaat des Gebeds en de Apostolieken N an
Turnhout. Ook bewijst maandelijks de lijst der dankzeggingen dat het
H. Hart aan die Ni ereeniging van gebeden een genadig ooi leent.
Het zal een waar genoegen zijn voor de duizenden deelgenooten
van het Apostolaat des Gebeds te vernemen dat de « Bode » voor
Belgie het eenigste officieel orgaan is van hunne broederschap. Zij weten
slat elke maand de Prefekt der Propaganda in hunne gebeden een
inzicht aanbeveelt dat door den Paus is goedgekeurd. Elke aflevering
%an het tijdschrift deelt dit inzicht mede, met eene uitlegging er van.
De « Bode» rroht zich nog tot rederen Vlaming. De missien dei
belgisi.he paters Je'uieten, waar talrijke zonen van vlaamsch Belgre
arbeiden, waren tot nu toe bijna niet gekend. Dank aan dit maandschurft zal hij nu maandelijks door mededeeling van brieven dier
missionarissen op de hoogte gehouden warden p an het goed dooi hen
gesticht.
De « Bode », die alzoo, zonder twijfel, in menig huisgezin zeer
welkom zal zijn, verschijnt den asten van elke maand in eene aflevering van 32 bladzijden in 8°, op gesatineerd papier, met titelplaat
en platen in den tekst. De prijs per l aar gang is dezelfde gebleven :
2 fr. voor Belgie, en 2 fr. so voor het buitenland. De aflevering van
Mei, waarmede de 27 e jaargang begint, overtreft verre de verwachting,
Vier platen luisteren den tekst op het zijn de afbeeldingen van
P. Hellegeer, oprichter pan den « Bode », veen den H. van der Schelden,
eersten drukker, van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeen vereerd te
Campocavallo; eindelijk van eenrge gedoopte negers te Kimuenza
(Korango). Ziehier een uittreksel van den inhoud : Een apostel van het
H. Hart, Algemeen inzicht voor Mei; Onze Lieve Vrouw van Campocavallo, Dankzeggingen en Aanbevelingen, eenige brieven uit WestBengalen, en uit de Kwango-Missie.
Die aflevering belooft veel . mogen de andere ze evenaarden, en
de « Bode » zal talrijke geabonneerden in Belgie bezitten , hetgeen ik
,hem van harte wensch voor het goed dat hij kan en zal stichten.
N.
Faut- il louer le mérite littéraire des écrivains mauvais ?
-.- Bruxelles, Societé beige de librairi.e, in-8°, 64 p. — Prijs : fr. 0,6o.
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Ten onzen dage moet elk fatsoenlijk artikel uit « Boekennieuws
gewag maken van de « leemte die het nieuw uitgekomen werk gelukkig
heeft komen aanvullen I » De vervoerde lezer vraagt zich af : Maar
hebben wij zoolang zonder dat schrijven kunnen leven?... Gaan wij
ons dan niet wetens en willens aan slee ,der plichtig maken, met van
de geschiktheid van bovengemeld werkj e te spreken ? Kortaf, neen
want waarheid dient gezegd. Overigens de titel alleen heeft zeker de
oogen der lezers al nieuwsgierig en belangstellend doen neerslaan.
Over eenigen tijd verscheen in de zoo gunstig bekende Czvzltd
cattolzca eene meesterlijke studie van P. Gallerani over slechte schrijvers
en hunne bewonderaars. Ernstig doordacht en bondig uiteengezet waren
deze artikelen uiterst wel geschikt om de heerschande dwaalbegrippen
te keer te gaan. Dit heeft P. Lintelo ingegeven ze aan ons ook toegankelijk te maken. Heerlijk gedacht voorwaar Hadden er maar velen
zulke goede gedachten .
Voor ons, katholieken, is het gestelde vraagstuk van 't hoogste
belang. Een leeraar der hoogere klassen der humaniora b. v., hoe
dikwijls moet hij het niet in de praktijk beantwoorden ? Wat uitgelegd aan zijne leerlingen? Om eene volmaakte letterkundige vorming,
te genieten, moet de jongeling met de geschiedenis der letteren en
met de bijzonderste schrijvers bekend zijn : dit vergt onze eeuw, de
eeuw der letterkundige kritiek. Van den anderen kant, weet de meester
maar al te wel, wat gevaar voor zeden en godsdienst onder al die
bloemen schuilt, zal de jongeling latei niet bezwijken aan de bekoiing
van al de werken te lezen van die talentvolle schrijvers, wier taal en
stijl men hem heeft leeren bewonderen ?
niet
eurt het nie
Eilaas T in de wijde wereld, aan de hoogeschool geb
zelden dat men de gevaarlijkste schriften hoort aanbevelen. Van zeden,
v an godsdienst geen woord T « Maai, j ongeling, weet gij wel wat gij
leest? » — « Ik heb zulke boeken ‘ olstrejU noodeg voor mijne letter'
kundige studien, » zoo klinkt het antwoord, met de grootste eenvoudigheid. Zijn dat de begrippen die eersen Chicsten betamen ? Daarbij,
— 't wil mij hier de pen uit -- hoe dikwijls worden zelfs katholieke
dagbladen en tijdschriften de stemmen met, die den roem van verderfelijke schrijvers rondbazuinen T -- 't Is om wille der letterkunde,
zegt men. -- Maar waarom dan ook de verdiensten onzer goede schrijvers
niet erkend ? 't Is waarlijk alsof katholiek te zijn en wel de pen te
voeren niet konden samengaan T Laat ons eens dit wanbegrip afleggen,
dat bij onze tegenstrevers alleen de ware letterkunde te vinden is.
Deze vragen oplossen, deze valsche gedachten doen verdwijnen :
ziedaar wat onze schrijver voor oogen had. In zijn eerste hoofdstuk
zet hij de ware beginselen, zonder partijschap of kleingeestigheid, uiteen.
Het tweede hoofdstuk geeft een afdoend antwoord op de alledaagsche
opwerpingen. In het derde hoofdstuk eindelijk worden eenige praktische raadgevingen, die den leeraar grooten dienst kunnen bewijzen,voorgesteld. De sierlijke stijl en de aanhalingen uit ron Saida, P. Faber,
Kurth, de Belcastel, graaf Verspeyen enz , zetten niet weinig bij om
deze studie aangenaam en tevens doeltreffend te maken.
Wij hopen dat in 't kort dit belangrijk werk in de handen van
alle leeraars en opvoeders der jeugd, van alle katholieke dagblad-.
schrijvers zal zijn. Maar bijzonder de jongelingschap moet er kennis
van krijgen : zij kan er oneindig veel in leeren, en bijzonder gezonde
gedachten putten die haar in den levenswandel aan alle gevaar moeten
vrijwaren.
Zouden wij ook geene Vlaamsche vertolking mogen eerwachten
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Meer dan eene beschouwing, in 't bundeltje uiteengezet, treft regelrecht
mannen als de Gencstet, Multatuli, Busken-Huet en tutti quanta...

Davids-Fonds. -- Den 16 Mei vergaderden, te Leuven, de
afdeehngsbesturen van het Davids-Fonds, om verslag te hooien over
de werkzaamheden des Hoofdbestuurs gedurende het verloopen jaar.
Talrijk was de opkomst.
De heer P. Willems, algemeene voorzitter, zat de vergadering voor.
Na lezing des verslags, door den algemeenen secretaris, den heer
de Potter, en goedkeuring dei rekening over 1894 en der begrooting
voor 1895, had er eene korte beraadslaging plaats over de ingezonden
voorstellen. Vriendelijke gedachtenwisseling, zooals onder de Leden
der vereeniging gewoonlijk geschiedt.
Uit het verslag van den algemeenen secretaris vernemen wij, dat
het Hoofdbestuur Bene som van 3 a 4,000 fr. heeft gestemd voor het
standbeeld van kanunnik David, te Lier; i 3 O00 fr. voor het standbeeld
van den dichter Ledeganck, te Eekloo, 200 fr. voor het gedenkteeken
op te richten ter eeie van D r Snellaert, te Gent, en 5o fr. voor het
gedenkteeken van den volksdichter Andr. de Weerdt, te Antwerpen.
Het Hoofdbestuur, zooals reeds vroeger is gemeld, zal in 1899,
zoo God het wil, het 25 e jaar zijns bestaans vieren. Daartoe zijn vele
middelen noodig en zal het reservefonds der vereeniging, van nu tot
dan, jaarlijks moeten vermeeiderd worden. Meer nog zal er te geven
zijn voor het plechtig heidenken van den Boerenkrijg, in 1i98, namelijk in
al die plaatsen, waar dP kamp voor godsdienst en vrijheid werd gestreden.
Het comiteit, gevormd om deze groote plechtigheid in te richten, stelt -oor,
een dei tigta I gedenksteenen te plaatsen in Antwerpsche, Vlaandeische
en Braban t che dorpen, als, o. a : te Rupelmonde, Haasdoik, Beveren
(Waas), Wetteren, Zele, Bornhem, Willebroek, St.-Amands, Dendermonde, Geel, Meerhout, Mol, Natten-Haasdonk, Diest, Londeizeel,
Hasselt, Kapellen-op den-Bosch, Sinaai, Assenede, Izegem enz. Bij
voorkeur zullen deze steenera, tot beter behoud, geplaatst worden in
de kerken dei voormelde plaatsen.
Laten wij niet vergeten dat, zoo het Davids-Fonds hier en daar
eene afdeeiing bezit, die weinig verricht, er andere zijn, die met veel
vrucht den goeden kamp strijden, en dat, in den laatsten tijd, twee
nieuwe afdeelingen, eene te Pervijze, eene andere te Namen, tot stand
zijn gekomen.
Gezonden uit Brugge : Den 25, 26 en 27sten Oest aanstaande zal
het Davidsfonds zijne j aarlijksche ieeste veren in de kunstrijke stad
Brugge.
De raad der Brugsche Afdeeling van het Davidsfonds heeft, in
zitting van 17 Mei, het programma der feesten vastgesteld en het luidt
daaromtrent als volgt
Den zondag namiddag, rond 3 ure, zullen de vreemdelingen, aan
de spooihalle, door de Brugsche afdeeling ontvangen en verwelkomd
worden. Daarna zal een stoet, samengesteld uit al de Vlaamsche kathohjke maatschappijen van stad, met muziek en Gildevanen, de leden
van het Davidsfonds, door de bijzonderste straten der stad, naar het
stadhuis leiden, alwaar hun, door het gemeentebestuur, den ee'rewijn
zal aangeboden worden. Na deze plechtige ontvangste, zal ei in de
« Paryssche H al le » eene letterkundige vergadering gehouden wordenr
's Avonds, om 8 ure, zal er in de prachtige zaal van de Gilde der
Ambachten, eene groote toonkundige feeste gegeN en w orden, ondei de
leiding van M. Mestdagh. Niets dan vlaamsch muziek zal ci uitgevoerd worden.
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Den maandag zal er, 's morgens ten 9, eene misse gelezen worden in de H Bloedkapelle. Ten io, wederom letterkundige zitting, en
ten 1I, zullen de vreemdelingen, vergezeld door Brugsche Tienden, de
merkweerdigheden van stad kunnen bewonderen, en iedereen weet dat
ei in Brugge, onder opzicht van kunstwerken, in alleihanden aard,
veel te zien is Ten 2, vi endelrjk eetmaal, daarna wederom eene 1i andeling in stad, en 's avonds, muziekfeeste in den hof.
Den dinsdag morgend, een uitstapje naar Damme, Blankenl,erghe
of Oostende, en, naai mij vernemen, Lal er vergadering van den Landsbond zijn, den zelfden dag.
Dit ontwerp van programma is een bewijs dat er door den laad
der Brugsche afdeeling van het Davidsfonds geene moeite zal gespaard
worden om de feesten zoo luisterlijk en zoo aantrekkelijk mogelijk te
maken.
Afdruksels van dit programma zullen later raar al de afdeelingen
gezonden worden
Geene afdeeling ongetwijfeld of zij zal in de feesten van Brugge
vertegenwoordigd zijn, en talrijk zullen ze wezen, die de gelegenheid
van deze feesten zullen te bate nemen om de aloude stad Brugge te
bezoeken, eene echte kunstbloem, en een uitstapje te doen naar de
zee of naar de geboortestad van den grooten dichter Van Maerlant.
Koninklijke Vl. Academie. Zitting vauz 15 Mei : Een brief
wordt voorgelezen, waarbij het depaitement van landbouw en openbare
werken bericht dat ei vooralsnog geen gevolg han gegeven worden
aan het verzoek strekkende tot liet verbouwen eener zaal, die voor
de plechtige openbare vergaderingen zou dienen.
De vergadering beslist dat de verslagen over de ingezonden
handschriften ter beantwoording der prij svragen gedrukt en in de
eerstvolgende vergadering besproken lullen worden
Als candiáaten voor de openstaande plaats van buitenlandsch eerelid
ter evanging van wijlen D r W Nuyens, worden aangeduid de heeren
D r J. Acquoy, hoogleeraar te Leiden en Karl Tannen, letterkundige
te Bremen De verkrei.ng zal in de zitting van Juni plaats hebben.
Ten slotte wordt bepaald dat de jaarlijksche plechtige vergadering
op donderdag 20 Juni, 's namiddags ten 2 ure, in het Academiegebouw zal gehouden worden.
De academie gelast twee harer leden de heeren E. Gailliard en
De Flou, de oude Vlaamsche handschriften te gaan studeeren welke
in offervloed in de rijke boekeri,en en musea van Londen aanwezig
zijn. Het merkwaardig verslag door die heeren geleverd over hunne
eerste zending verfden jaar, is thans verschenen in de laatste aflevering
van het bulietiln en als overdruk ie den handel gebracht, (fr 2,00).
Het jaarboek voor 1895 is insgelijks verschenen en bevat onder
andere de uitvoe , ige levensberichten `an K. Stallaert en J. Habets
respectievelijk geschreven door Th Coopman en Frans de Potter
Onder de « liberale » stommiteiten, waarmede zekere pers voortdurend de kon. instelling, door « liberale » pennen reeds over een
dertigtal jaren gevraagd, bejegent, teekenen wij aan, dat een Vlaamsch (I)
bladje van Brussel dezer dagen schreef • « De beeldhouwer Van den
Bossche is gelast met het beitelen N an 't borstbeeld van pastoor
Schuermans Dat zal goed staan in de klerikale Academie » -- Is
de Academie `an Belgie « klerikaal », omdat zij de marmeren borstbeelden bezit van een dozijn katholieke leden, waaronder priesters? En
zou de VI. Acad. ook geusch te noemen zijn, omdat zij beelden heeft
van wijlen liberale leden
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Prijzen Joseph De Keyn. — Prijzen van i000 frank aan Mej.
A. Maréchal, regentes der normaalschool te I uik, voos haai boek getiteld
Lesons sur les formes eonélrrques; aan dan heel J. A. Van Droo-genbioeck, afdeelingso , e , ste bij het ministerie van openbaar onderwijs,
voor zijne verzameling getiteld . Dit zijn zonnestralen, Geizchten voor
de , aan Mev. Lievevrouw-Coopman, onderwijzeres te Gent, voor
haar hand,chiift, getiteld • Het volkskind, zyn opvoedingen zijn onlerwys,
en aan den heer B Van Ho ^ lebeke, oud-inspecteur van het lager
onderwijs, voor zijn boek : Nouvelles lectures zllustrees.
Prijs van Rome — In den prijskamp van Vlaamsche en Fiansche
dichtstukken bestemd voor den muziekprijskamp gezegd prijs van Rome,
zijn bekroond Ashaverus (Vlaamsch) e i Calzrhoe (Fransch) De
jury bestond ui t de heeren Gevaert, Benoit, Fetis, prof. Willems, Max
Rooses, Samuel en Aug. Smeders Het Vlaamsche stuk zal in het
Fransch, en het Fransch in het Vlaamsch worden vertaald
Frans de Cort. — In het heerlijke stadspark van Antwerpen
zal het borstbeeld worden gesteld van den Vlaamschen dichter Frans
d e, Coi t, den beminnelijken man, al te vroeg ontrukt aan de zijnen en
aan zijne talrijke vrienden. Zeer wel f de Sinjoren, in het Park wandelande, zullen de gulle, levenslustige figuur van den talentvollen zanger
van harte begroeten, en nu en dan, in 't voorbijgaan, weleens een paar
zijner verzen herdenken, in welke hij het huisgezin, het vaderland, de
liefde of het volk verheerlijkte, maat -- ware het niet eene nog beter,
duurzamer hulde aan den braven Zanger gebiacht, indien eene trouwe
vriendenhand de taak opnam, de volledige dichtwerken van Frans de Cort
in het licht te geven? Het boek zou niet bijzonder lijvig zijn, om die
reden in vele handen kunnen komen en zeer zeker ware zulke hulde
verdiend.
Vlaamsche belangen. — Sedert vele jaren drongen de Vlamingen
er op aan een bijzonderen Inspecteur van het middelbaar onderwijs te
bekomen voor het nazien van het onderwij s der Germaansche talen.
Eindelijk is er ons op dit punt voldoening gegeven, en wij zijn gelukkig
te mogen bestatigen dat de laatste maatregel, door M in ister de Burlet
als Minister van het openbaar onderwijs genomen, ten váordeele van
onze taal geweest is. Door koninklijk besluit van 25 Mei is als Inspecteur
der moderne talen benoemd de Heer J. Kleyntjens, professor van
Nederlandsche taal aan het K. Athenaeum van Brussel. De H. Kleyntjens
is een oti'ertuigde Vlaming die eene grondige kennis der Germaansche
talen bezit en sedert lang deel maakt van het Redactiecomiteit van
het tijdschrift • L'ensezgnement des langues moderner. Hij is wel the
right man zn the right placet en wij zijn overtuigd dat hij groote
diensten aan het middelbaar onderwijs zal bewijzen en veel bijdragen
tot het ernstig toepassen der wet van 1883.
Dank aan Minister de Burlet en hartelijkste gelukwenschen aan
den Heer J. Kleyntjens.
De nieuwe Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs is de heer Schollaert, vertegenwoordiger van Leuven. Van
hem zal meer ten goede der Vlaamsche zaak worden verwacht dan
van zijn achtbaren voorganger, die te rekenen had met zijne Waalsche
kiezers. De heer Schollaert zal, wij zijn er -van overtuigd, niet vergeten
dat hij ondervoorzitter is van het Davids-Fonds, gelijk zijn achtbare
collega, den heer V. Begerem, het niet vergeet.
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t Eduard Nevejans, heiaar aan het Conservatorium te 'Gent,
en gewaardeerde Vlaamsche toondichter.
t Professor Karl Vogt, leeraar aan de hoogeschool van Geneve,
en materialistische en radicale wijsgeer van groote bekendheid. Hij is
schrijver van vele werken over wijsbegeerte en physiologie, onder andere
De mensch, zin plaats zn de schepping en zn de geschiedenis der
aarde; Handboek der geologie, de Weekdieren: Vergeldkende ontleedkunde; Brieven over dierkunde ; Brieven over Physzologze,

t Gustaaf Freytag, Duitsche dichter en schrijver van vele iomans,
onder andere van Debet en Crediet. In den Franco-Duitschen oorlog
was hij reisgezel van den kroonprins, wiens dagboek getuigt van de
vriendschap tusschen den dichter en den toekomendea keizer. Hij stier t
te Wiesbaden.
i Paul de Broglie, priester en leeraar van christelijke apologetiek
aan het katholiek Instituut van hooger onderwijs te Parijs. Hij schreef
onder andere . L' Unite du sanctuazre en Israel, La morale sans Dzeu,
La vie surnaturelle et les sacrements, L'Idee de Dzeu dans l'anczen
testament, enz. enz.
Eer hij priester geworden is had hij 13 jaar als officier in zeedienst
geweest; hij was broeder van de.i staatsman den hertog de Broglie en
telde onder zijne voorouders de letterkundige Madame de Stael; Mgr
de Broglie, bisschop van Gent in het begin dezer eeuw, was zijn
groot-oom. Sterft vermoord door eene waanzinnige vrouw.
t Pater Caprais Verhaeghe, van de Congregatie der HH. Harten
,(Picpus) in het klooster van Leuven, oud 74 jaar Hij was geboortig
van Wervicq. Hij schreef gewaardeerde devotiewerken onder andere
La perfection a k portee de tout le monde, St Joseph, enz.
Í Otto Lorenz, de gewetens- en kennisvolle verzamelaar van
Catalogve ge'ne'ral de la lzbrazrze franÇaise. Hij werd te Leipzig in
183o geboren.
t Sophia Fredericq, weduwe van den heer A. Mac Leod,
geboren te Nevele, is in de Toevlucht van Maria, te Gent, op
73 j arigen ouderdom overleden. Sophia Fredericq was de halfzuster
van Rosalie en Virginie Loveling, en de tante van den heer Paul
Fredericq, alle-i in de Vlaamsche letterwereld genoeg bekend. Zij overleed in gevoelens van godsdienstigheid.
Van haar zijn eenige literaiische werken bekend, onder andeie :
de Henschen en de Dieren.
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•

.

•

•

.

. . 8i
Een « Nederlandsch » Leesboek, OMER WATTEZ. • . .
Onze moedertaal en de heer Tilman, A. DE CEULENEER . . • 93
loc
Een kostelijke aanwinst, J. B. MARTENS, kan.. . . ..
107
Menschen en boeken, B. METS.
113
.. ..
Van den vos Reinaerde, F. W. DRIJVER...
t iS
Eén man, één woord (Kerstvet telling), AL. WALGRAVE . .
13o
Uit de Pathologic der taal, H. MEERT
Wenken en vragen, ,,'' .... . . . . . . . . . .134
Hulde des harten. Aan Dr. Aug Snieders, A P. DE Vos 138
Het brood der sterken. -- Muziek en dans, FRANS WILLEMS.. 142 143
Kronijk en Boekennieuws
Adolf Van Gelder, door Looswijir D ' HAE's - ' s Avonds rond den Heard of
Vlaamsche Vol'isvectellmgzn, dzor Tx VAN HEUVERSWYV - Jan van Riu,llroec's Taal en Stel, dear D r H CLAEYS - Klaaskensdag, door A J -M.
JANSSENS.
V

. 153
De Wandelende Joo.1, EUG DE LEPELEER.. . .. . .... 169
Het Romantisme. -- Het Naturalisme, E. PAUWELS, pbr 178
De gordi j nen voor de schilderi j en in de kerken, AVANT1 • . . 186
Eén man, één woord (Kerstvertelling) (slot), ALOYS WALGRAVE . 193
Taalpolitie, WILLEM DE VREESE.
• • • • 203
209
Twee sonnetten, IsiDooR ALBERT
211
Vlaainsche belangen, P. Tieden. .
Kionijk en Boekennieuws .
3ede'aart d'r Nederlandsche Tertiarissea naar Rome, Assisi°, Loret' en Padua,
d)ar J. E H MENrEN - Ryfka, doer A SNIEDERS - Vijf Ou le Cluy,en
vera-neld, door G Ds L \TriN — L )urdes — Beknopte uitlegging der StaatsHilda Ram, L. SCHARPi

wra tten, door JuLtus VAN Znin — L'ongine des Contes popalaira,, par CHARLES
MARTENS - Kramers.

424

BLADWIJZER.

Taalpolitie toegepast op O. Wattez, H. MEERT.. . . . . . 22;
. . . 245
Serum en Kropziekte, D e JUL. BROECKAERT , ...
253
De Kempen, J. H HEYMANS
. 263
Driemaandelijks overzicht, J CL. . . .
De wi aak van den hemel, W. KERREMANS
274
277
De nacht vóór Parasceve, KAREL QUAEDVLIEG.
Kionijk en Boekennieuws
Symphonies en andere gedichten, dogr EMANUEL HIEL. - Simon de Toovenaar,
door KAREL QUAEDVLIEG. - De Vakvereenigen, door TH. CORFMANS. - Manuel
d'antiquités homéiiques devant server pri ncipalement á l'êtude de l'Ihade, par
l'abbé GRAVEZ - Oefening der volmaaktheid voor ale christene gelonvigen
volgens den H. Alphonsus de Liguori, door Pater SAINT -OMER. - De Geestelijkheid van Antwerpen in 1798-99, door A. THYS. - Gedenkschriften van
den Oudhudkundigen Kring der stad en des coormaligen Lands van Dendermonde.
De huidige opvatting van het schoone in de kunst, ALLEENE . 289
...... 206
Paul Bourget, E PAUwrLS, pr...
De wet van tg° September 1831, KAREL VAN DE PUTTE • • . 303
3o8
Opgepast '... De taalpolitie, OMER WATTEZ.
326,
Uit liefde. M. E. BELPAIRE.
Les Fabliaux, S
333
Miramar, M. M., pr
336
.. 33g
Een woordje anti-critiek, J. MICHEELS.
341
Voor-den arme, TH R
Kroniek en Boekennieuws .
Wat een werkman lijden kan. — De Geesel onzer dagen, door HONORÉ STAES.
Afrika, door EDOUARD DESCAMPS, t ertEald door J VAN DROOGENBROECK —Leusen
ende spreucken — Graaf Unterwalden of eene treurige bladzijde uit de geschiedenis van den Poolschen opstand, door PETRUS BERGMANS. - Kanselstoffen, door
Z. E H Kanunnik DAEMS. - Jaarboek van het Davids-Fonds voor 1895 -Handelingen van het Nederlandsch Congres te Arnhem.
353
Sansculot en Brigand, J. MU''LDERMAMS, kan
De onderlingen bijstand in het verleden, P. DE BUCK ... . 367
376
EUG. DE LEPELEER.
Conrads1 n (Zanggedicht),
t?g
i
. . . . . . . . . . 384
Op den lootdag, KERSTEN . . . .
402
Seneka let en, F W. DRIJVER.
Vlaamsche belangen, P TIEDEN.
407
411'
Splitsvezel, H. MEERT
Kromjk en Boekennieuws
Keus uit Theokritus' Idyllen, door D r J. L HALLER. - Hartegalmen, door
ALEXANDER STOOPS - Het Socia'ismus in Belgie, door TH. SEVENS —
Gesch edenis van het voorma'ig Mmderbroedersklooster te Antwerpen, door
den Eerw Pater STEPHANUS SCHOUTENS - De Bode van het H. Hart van
Jesus. — Faut it louer ie niérite littéraire des écvrivains mauvais.
Phzlologzsche B jdragen

De-Westvlaamsche 1, L DASSONVILLE.^......
...
Fransch-Vlaamsche studien, A. DE PAEPE.
.
Rein --Hein, A. DE PAEPE . . . • . .
. . • . •
Hunneghemstraat, J. 2CLAERHOUT
Bekendmakingen, J. EL..
•
.
Varia, J. CI

II14
. . . . ,

3
17
23

26
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13ií C. L. VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam, verschijnt

DE CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO ViENIUS
en POURBUS,
31 Staal t laten, met Monografieën, door P. GÉNARD, Prof
W. MOLL, AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozef ALBERDINGK THIJM. — Tweede vermeerderde druk.
Gro(,t 4° formaat.
Tien afl everingen, elke van t6 bladz. tekst, in 2 kolommen en
met 3 r!: tien. Prijs near alieverirtx fl. 7,50 (fr. 3,25).
..,a.ms.101, . .... ,. . .:.. ...

.. . .. . .: _..... _ , .MMIOMEMITICLIESAPMMIIIMIlIT
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BR in KOPF & H. RTEL Bruxelles. Montague de la Cour, 95.

Abonnement

à la lecture musicale.

I. Pou ru i mois fr. 2,50. Pour trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les ; b< nnés de Ia ville regoivent, d'après leur propre choir, 4 cahiers par aemaine;
ceux de la province 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tons les quince jours.
II. Pour In mois fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les a'); nnés de la ville regoivent, d'après leur propre choix, 8 cahiers par aemaine;
:eux de la 1 rovince 16 cahiers a la fois qu'ils peuvent changer tons les quince jours.
[II. Pou r un mois fr. 7. Pour trois mois fr. 13. Pour six mois fr. 20. Pour fun an fr. 35.
Les ah nnés ont droit a vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pout un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an fr.45.
Les ebonies ont droit a six cahiers qu'ils peuvent changer tour les jours.
i3 1. L'Abnnnement comprend tons les genres de musique, à l'exception : 1 0 des
partitio is d'orchestre, 2° des méthodes et etudes pour tons les instruments, 3° des
editions populaires de Breitkopf & Hartel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. — § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen s instruments (Trios, Quatuors, etc.), comptent comma 2 cahiers ordinaires; Isis it ne pourra être remt's à l'abonné que deur partitions it la fois. —
§ 4. Les nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
après let r publication. — § 5. Les abonnés ne recevant que des cahiers, partitions, elc en bon état, doivent s'engager à nous en rembourser intégralement
la valour s'ils nous les rendent maculés ou dechires, plies ou roulés. Pour
leur en f; eiliter le transport, nous leur offrons d'élégants porte-musique an prix
de 1 fr ! 0 a 5 fr. —. — § 8. L'abonnement eat considéré comme continue
tent qu 3 des cahiers ee trouvent entre les mains de I'abonné. Catalogue
sl fr. 1,25.
inNOMMeireffiGli.YSla♦ u ... x vle

r.^n..^^.r^,.+,..,.

De aankondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
op;edomfn loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namelijk in de Dietsehe Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van 'leve tijdschriften worden jaar!i ,jks 21,000 afleveringen in
het licht gegeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

De prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.
Heeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

LIBRAIRIE CATHOLIOUE

A. SIPPER

Place Saint Bavon, a Gand.
VIENT DE PARAIZRE :

(tQants beo Processions
DE LA FETE -DIEU ET DE L'ASSDMPTIUN
transcrits en notation usuelle,
QIIATRIE1íE ÉDITIG N REVUE ET C(1RRIGÉE

par M. le Chanoine VAN DAMME
Professeur au Séminaire de Gand.

Prix tr. 05.10

es

tQanis

HARMONISÉS POUR OUA_T_KE CUIVR]TS
P

QUATAIÈ\IE ÉDITIOV
M Ê 1VI

A R L, IL

Pri41 fr.

F^`

2,00

Ilutreo Vubricationo Tffusicoreo
DU MÊitiIE AUTEUR
En vente à la mème librairie
Ordinaire de la Messe à l'usage du Diocese de (land, avec
accompagnement d'or.guc, fr. 6,00.
Les V êp_ cs (à l''xception des Antiennes) et le Salut
avec ac . , ,rnpa; u:Amen t cl'orgue, fr. 5,00.
Ces deux c u :'rag 's >,ont du plus haut interêt pour quiconque
s'occupe d'iaarmunisc r lc chant grégorien. Aussi la critique leur
a fait un tres bon accueil, comme le montrent les extraits
suivants :
« Voici un travail tout i fait remarquable. Nous ne saurions assez
le recommander a nos organistes qui soupirent aprés une bonne méthode
d'accompagnement du plain-chant. Sans doute, le chant de ces deux
volunies est celui en usage dans le diocese de Gand. Mais la clef de
l'accompagnement y est donnée; un organiste désireux de s'approp_rier
un accompagnement facile, et qui n'entrave point la vie et le mouvement
du chant, sera bien aise de trouver clans l'ouvrage de M. Van Damme
la pierre philosophale de l'organiste catholique.
Cseeilia, Organe .le la Socio e Alsacienne de rnusique relic ieuse.
II0 année, p. 63.)

Le Chanoine Van Damme de Gand, le « Cécilien » beige bier
connu et rédacteur de la Musica Sacra gantoise, nous a donne un
excellent accompagnement des chants de l' Orclinarium ?I7issre en
partition moderne. Voici les avantages qui distinguent cet accompagnement : I° it applique le système des notes de passage et par ce moyen
it évite de ener I'essor et d'entraver la libre allure de la mélodie,
2° i] emploie une harmonie basée sur les modes grégoriens, 3° it es1

d'une execution extrctnement facile. L'ouvrage est tres instructil pour
tons les organistes qui ont à accompagner le plain-chant. »
(\Vrr.H. B. tt rL ER daub le Literarisclzer Handweiser, de Munster en W.

1885, 440.)
« Cette publication (I' Ordinarium Miss(e) occupe à mon avis one
place distinguee parmi les differents livres .l'accon.pagnement du
plain-chant. Avant tout, l'ac compagnement est reellement / cite ii jouer :
it se niet si aisement dans les doigts qu'il n'arr nulles part fe libre
mouvement de la melodie. Sous ce rapport it est place beaucoup
au-dessus de celui de Haber! et 13anisclt. hit verité, l'harnionisation
de ces lessieurs devient souvent par trop poinpeuse (sc/iruiils[i) et
dolt ei:traver la melodie, a moins que des or<_a.:Stes tres habiles ne
se donnent la peine d'exccuter leur partie de la ikon la plus degagee
et la plus alerte possible et mcrne de la lire d'avance. Sous d'autres
rapports encore cette publication contient des choses dignes d'attention.
Nous nous reservons d'en reparler. »
^ wi'c/zter.)
(STEHLE, dans sa Revue Der CTio,
« Dans les Vespercc, aussi bien que dans 1'Ordinariuz,z Missa,
('accompagnement me semble si bien assorti i Ia melodie, si excellent
et si facile d'execution, que je voudrais recomntander à tous les organistes
de l'étudier et de Limiter. L'ouvrage est tote prcuve eclatante de la
(Idem.)
science et du talent de son auteur. »
Tout ce travail (I' Ordinari um ,ltissmej fait le plus grand lionneur
(FR. -WITT, Yrés. dit Crviiirerrvercrn d'All.)
a celui qui l'a ecrit. »
« L'ensemble de cette publication (Vesprne
G. V.) rend a son
(Idem,)
auteur un brillant témoignage. »
Psalmi Vesperarum, les Psaumes des Vêpres pour tous les
Dimanches et Fêtes de l'année, avec indication de la
manière d'appliquer les textes aux formules du chant fr. o,3,
Memoriale Cantus ad usum Alumnorum Seininarii Gandavensis. (Tons des Oraisons, Ep%tres, Evangiles etc.,
etc.)
etc
fr. 0,50
Messe des Morts (rvthrnee comme dans la Alusica Sacra,
t 'P année) transcription du chant seul en clef de SOL fr. 0,35
Idem en clef de i x
fr• 0,35
Iste Confessor pour quatre voix d'hommes et orgue.
Partition et parties séparées . . . . . . . . fr. 1,5o
Collection be `Main=t11ant f^a^mani ^, in=8°.

Partition et parties séparées.
N° i. Messe de Angelis, pour vol g, cgates . . . . fr. I,5o
N° 2. Tantum ergo, pour voix 6g-ales et Or^_ t • (e.'puise).
N o :. Pange lingua
id.
. . fr. 0,5o
N° 4. Ave Maris stella,
id.
. . fr. 0,50
N° 5 Ave Maria,
id. (épzczsé)
N° U. Magnificat, Vie ton
id.
. . fr. 0,50
N° 7. Chant de Noël (St. Bernard) Unisson et Orgue fr. 1,o0
N° 5. Tons des Psaumes, pour voix égales et Orgue fr. i,00

Les parties supfilémentaire.s• se

zendent 4

centimes la page.

N° q. Messe de H. Dumont, (± 1684) en r( mineur.
Partition pour orgue et voix mixtes ou pour orgue et
chant à l'unisson
fr. 1,50
Partition pour orgue et voix égales. . . . . fr. 1,50
Parties separées (voix égales) chacune . . . , fr, o, i 5
Le chant seul
. fr. 0,25

1 au de Cologne.
Seule médaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1889.

J. B. BOLDOOT
Fournisseur breveté des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. AMST1 RDAM.

DépIts : Amsterdam, Singel, n o 92. — Rotterdam, Reguliersbreestraat,
no 42. — Rotterdam, Passage, ne 6. — Anvers et Bruxelles.
Eau de Cologne, Savona l' eau de Cologne, Seddp Malam, Duizend-bloemen geur, Eau de Ilollande, etc., etc. Exit alts concentres. — Boldoots Eau de Cologne is de meest gezochte, om
haar zacht en verfrisschend aroma, zij is bekroond met de
gouden medalje te Parijs in 1879, te Melbourne in 1880, te
Amsterdam in 1883, te Antwerpen in 1885, te Brussel n 1888.
Uitgave Gebr. BELINFANTE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJMANSHERTZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
met stempel, naar eene teekening van Jos. Israëls, en met portret
door Sluyter. — Prijs fl. 7,50; fr. 15,75.
Vereenigde Dichtwerken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb

DOOLAEGHE, geboren te Diksmuiden, Westvlaanderen, België
(1826-1876). — 3 deelen, fl. 5. fr. 10,50.
Madelieven en avondlamp . . . . . ing. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,
Afzonderlijk ; Najaarsvruchten en Winterbloemen .
» f. 2,1U geb. 2,50 fr. 5,25
Nieuwste gedicnten . . . . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— fr. 4,20

Het huis Cuperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór dele
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.
Abonnements-Einladung auf die KNEIPP-BLATTER.
Zeitschrift fur arzneilose Heitmethode and naturgemdsse Lebensweise.

Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in Warishofen.
4. Jahrg. 1894. Jahrlich erscheinen 26 Nummers — woven jede 24 Seiten stark
— zum Preise von M 2,50; bei direkter Zusendung im Ausland M 3,80.
Die . Kneippblhtter das vornehmste and verbreitetste Organ der Kneipp-Bewegung, enthalten neben Originalbeitrkgen vom Hochw. Herrn Pralat Koeipp, zahlreiche Artikel von Kneipp-Aerzten u. Kueipp-Freunden` teruer ISrankeu-Oesehichten
and Heilungen, Vereius- and W8rishofener Nachrichten, Aerztlicheu Ratgeber etc.
Anerkannt vorziiglichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen durch alle Bucbhandlungen and Postanstalten. Probenummern kos
tenfrei durch die
Verlagshandlung L. Auer in Donauwórth.

N, Leií c ^i.
Boekhandel j.-W. VAN LEEUWEN,
De katholieke Organist. Onderricht in de begeleiding van den Oregoriaan-

schen Zang en in hetkerkelijk orgelspul, met een aantal speeloefeningen. 4 0

11 1,23

Handboekje ten gebruike hij het onderwijs in den Gregoria.anschen Zang,

fi 1,75

vierde vermeerderde druk

fi 7,50
Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4°
Jozef Maria Pignatelli. Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der
Sociëteit van Jezus, door
derde druk
In linnen prachtband

W. VAN NIEUw&NHOKF, S. J. Tweede vermeer-

fi 1,50
fi 1,90
!Iets
uit
en
van
de
verderWat is toch de Talmud! en wal is een Talmudiood
Roefelijke geloofspunten en praktijken van her jodendom, door ir. A.
LINO, herzien en verbeterd door MAX DE LAMARQUa. Derde druk met een
fi 0,70
nieuw voorbericht van den vertaler. 128 blz
de geheimen der Vrij metselarij, ontsluierd door Lso TAXIL. Een deel gr. 8
fl 7,90
van 1056 bladzijden met 60 gelith. platen
fi 9,70
In linnen prachtband
jt 10,20
In halfchagrijn-lederen p 'aehtha°dd

B. HERDER, libraire-dditeur Pontifical
A Fribourg en Brisgau (Allema,gne)

En

tJe9lte eh-e2i tous les

:

1VII N IÁ.TURES CHOISIES
DE LA BIBi.IGTNËQUE DU VATICAN
par ETIENNE BEISSEL, S. J.
DOCUMENTS POUR LINE Hh'1'OlRE Dh, LA líl^,^IA'['URh
AVEC 1X\ PL9SC1-iRS EN PHO'rOT1PIE.

In-folio (VIII et :i9 pages de texte) fr. 25; relié en toile,
trundle rouge í'r. 30.
:u

-

t^ d>txslicher Ratgeber
Praktisches Wochenblatt air alle deutschen Hausfrauen.
Erscheint jede Woe to. eiurual.
Preis pro LZuartal nor 1
k.
Zu beziehen durclt alle Buchhaudtungeu untl Postattstaltett.
Der . Httusliche .Ratgeber , enthdlt
n jeder Nummer belehrende Artikel aus
dem Gebiete der Ilau.caeirtsehaft, Geundheitsp/lege uud lsrziehnny. Ausserem wird in den Rubriken : Ge,neinittzi ges, Xd.usliche Kunst, F'tirs Haus,
Getrdnke, Backuerke, Far die Ktiche
u. s. w. eine Fiille helehrenden

varóffentlicht.

ofhes

In der e Arbeitsstube .' werden Stick,
Strick-, Hakel- und Filetarbeiten ver5ffentlicht, welche durch reizende Abbílduugeu erláutert werden. — lrri - Echo
kann jede Ahonnentin kostenlos Fragen
verófrentlichen, wslche heantwortet werden. Das » Feuilleton,. ist sehr reichnaltig
und spannend. Ausser eimm gr&ssere 1,
sehr interessanten Romans, werden noch
n jeder Nummer Reisebeschreibungen,
Humoresken, Erzahlungen und Gedichte
verf ffentlicht.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

KENNIS DER NATIJ JR
Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H. HEUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen 11. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als
Natuurkunde /l. 2,75. — Dierkunde en Plantkunde II. 2,75.

WYNAND FOCKINK, te

Amsterdam,

Fabriek van Likeuren
Opgericht in 1679.
H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruiset;, — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurtenherg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. —Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen, — Z. K. H, den Groothertog van
Baden . — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

HOFLEVERANCIER van

ENGRES ET VERNIS D'IMPRIMERIE
PHOTOGRAVURE,

J.

PHOTOLITHOGRAPHIE, HELIOGIt..V í; IlE

M ALVATJX,

43, rue

de

breveté

Launoy, 43, Molenbeek-Bruxc±ll, s.

'['PLSPIIONI: N° 123(L

ADOLF WEIGEL
BUCHHANDLITNG UND ANTIQUARIAT

Librairie ancienne et moderne I New and secund-handbookseller
4, Wintergartenstr. LEIPZIG W intergarte n str.

Grosses Lager antiquarischer and neuer Bucher
aus allen Wisschenschafteu
Lieferant and Correspondent
•
Cohen-mime unit Vertrieb
namhafter Bibliotheken and liedtutu ! von Pultiicutionenauslind.Lniversilten
des In- and AuslandnVortheilhatteste 13ezttg ,, i ue'ie
Strentlir_he Anstalten und 1'ricutpei -omen

und gelehrter Gesellschattcn.

VIM .A

Artkauf panzet Bibliotheken oud

Prompte _1ustilliruug
unit sonetigen Auttrilgen

uctions-

15erthvoller V1'erk
zu hbchsteu Preisen.
Schr.elle und gute Verhindungen nach allen Welttheilen.

N

^W

Allerwege b,eltroend!
•
G

Sti4.
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_

01#,':'}.A D^IT^SS,..b.211\T
ROTT E RDAM
_
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Leverancier van wijlen Z. M. den Koning
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ZEER GOEDKOOP!
Een aantal Clichés naar beroemde plate

en schildermen.
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.
F

FLIEGENDE BLATTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenornmen.
Sie erscheinen whchentlich einmal. Preis p. Semester, Mk. 7 ,5 )
(fr. 9,5o) ; behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste toespeling. De verlichting (illustratie) is in den regel uitmuntend.

Firma A. C. A. VAN V UUREN Pz.
OUDENBOSCI:I

(NEDERLAND)

Rechtstreeksche aanvoer van geimporteerde Havana's, Manilla's en
Planteurs van de eerste huizen. •
Geurige en van de beste tabaksoorten vervaardigde sigaren van
fr. 50 tot 500 fr. per duizend.
AANBEVOLEN MERKEN :
de duizend
fr. 50
Phoenix
Klein Duimpje (klein maar geurig) 60
70
Roza
80
Perfecto
80
Kegellust
90
Souvenir d'Amstcrdam
90
Bonita

H. tipman
Crema de Cuba
Fortuna
,llabansa
I,a Vuegera (Havana)
Id.
Conchas
Id.
Beim

de durzenc.
fr. 44('
12(
I 6f
10
16u,
JW

400
500

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle rechten en
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
drie honderd stuks.
Volledige Ilullandsclre of Belgische prijs-courants up aanvraag
verkrijgbaar.

VERSCHENEN.

°") LOUR vau Pater p an de g erckhovc, S. J.
APOSTEL VAN VLAANDERFN
Groot

door R. BUTAYE, S. J.
boekdeel van omtrent 380 bladz. gr. in-8°, versierd met 6 platen.

Prijs : fr. 2,50.
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door Pater PH. VAN DURME, S. J.
3° uitgave, groot in-8°, 350 bladz.

Prijs , fr. 2,00.
Fr. C.

Beschrijving van middelnederlandsche handschriften die in Engeland
bewaard worden door Edw. Gailliard en K. de Flon
Gedichten van Nicolaas Beets, volledige uitgave naar tijdsorde gerangschikt, 2 boekdeelen in linnen band
Jaarboek der Koninklijke Vlaamsehe Academie voor taal- en letterkunde,
1895, met levensberichten van Karel-Frans Stallaert (met portret), en
Jan -Jozef Habets
De Bode van den H. Franciscus van Assisië. Maandschrift van de Derde Orde toegewijd aan het Heilig Hart van Jesus, uitgegeven- door_de_
eerw. Paters Minderbroeders van België met den zegen van den hoog eerw. P. Generaal der gansche Orde

2,00
5,00

2,00

1,50
Chants des Processions de la Fete-Dieu et de 1'Assomption transcrits en
notation usuelle, quatrième edition revue et corrigée par M. - le Cha0,50
noine Van Damme, professeur au Séminaire de Gand
1,00
Het slot havensteen in de Ardennen, door W. Herchenbach
De wonderen van Lourdes verdedigd tegen de aanvallen der ongeloovigen,
vrijdenkers, enz. door verschillende geleerden, bewerkt door X.
2,00
De erfgenaam van Denzinn of wat wilskracht vermag, door M. Herman
1,00
José Szardorfy, een verhaal uit de eerste helft dezer eeuw, door M. H. S. 1,00
Leven van den H. Stanislaus Kostka, novice van het Gezelschap van Jesus 0, 75
Bona de luiaard, door den eerw. heer J. Dominique, met bijzondere toela0,50
ting naar het Fransch bewerkt door Alf. Van Loo
Het gestolen knaapje, naar liet Fransch van L. Friedel, met bijzondere toe0,50
lating bewerkt door Alf. Van Loo
Cultures spéciales. Expériences de Borsbeke-lez-Alost. I. Essais préliminaires. II. Expériences pratiques. III. Expériences diverses exécutées
en 1834. (Cinquième année). Conclusions générales pour les experiences
répétées pendant trois ans, par P. De Vuvst, Inspecteur- adjoint de
l'Agriculture
1,25
Corporation de N D. des Champs. Syndicat paroissial Les cuitivateurs
réunis °. Guide de 1'Aumênier et des Dizainiers, par l'abbé Gustave
Gahide, Trésorier de la federation des Syndicats ariricole du Hainaut.
13,00
Prix : l'exemplaire 1'r. 1,50, la demi -douzaine fr. 7,50, la douzaine

(1) Per getallen, groote korting voor prijsuitdeelingen.

Uitgaven van de drukkerij « Den Druyventros n
in Oud-Antwerpen.
Leusen ende spreuken die op muren en uithangborden te lezen staan

in « Oud-Antwerpen ».
Oude Clugten versameld, vernieuwd en voor het tooneel bewerkt, door

G. De Lattin, ieder
De vroolijke Clugte van de kwiltonge (vertoond in Oud-Antwerpen, gedu-

0,50
0,50

rende de Tentoonstelling)
id.
Hans, De Ezel en de Kist,
De Clugte van de kwade schoonmoedere, id.
De genoeglijke Clugte van den bedrogen bedrieger
De genoeglijke Clugte van Nu Noch

Inhoud van Tijdschriften :

afl. 5. — I. De Staat en het grondbezit, door P. Bruin. —
TI: Dr G. Heijmaus' met goud bekroond werk, dóór Is. Vogel. — Berichten
uit de pers.

Studiën. De XLIII

Magasin Littéraire (15 Mai 1895.) — I. Les Particularismes nationaux. par
Michel de Haerne. — II. Lied. — Entre Chien-et-Loup. — Traduit de
Thomas Moore, par Henri Bordeaux. — III. La Cloche de don Ramiro,
par Ilect.or Hoornaert. — IV. Chansons d'hiver, par Victor Kinon. —
V. Colibri, par Sincère. — VI. Joris -Karl Huysmans, par Firmin vanden
Bosch. — VII. Louise de Savoie, par Alfred de Ridder. — VIII, Le
Noyé. = IX. Petite Chronique. — X. Les Livres. — Price par année
Jr. 10,00.
Dietsche Warande, 1895, N° 3. — Privilegie der Meerseniers van Antwerpen (1422), door Edw. Geudens. — Het beleg van Leuven in (635,
door een' ooggetuige, medegedeeld door Alf Goovaerts. — Waarin bestaat
het geluk Schets naar het leven, door C. v. S — Nog iets over de
hoekdrukkerij Laurens Haegen en de Broeders van het gemeene leven,
te 's Hertogenbosch, door Ch. C. V. Verreyt. — Tochten der Fictie
van het Oosten naar het Nesten. letterkundige studie door J. Ten
Brink (IIt. — Bij Dante's graf, door Jan Lodewijks. — Voorjaar, door
M. Zubli v. d. R. v. H. — Christelijke kunst. Jozel Janssens (. g et plaat),
door P. Alberdingk Thijmi. — Coenraet Meyt, beeldhouwer der zestiende
eedw,. door P. GENARD. — Gedenkteeken voor Thomas van Kempen
(,net afbeelding). Vondeliana. — Boekenkennis. - Prijs per jaar fr•. 12,50.
Het Katholiek Onderwijs, 1895, N° 7. — liet sparen in de scholen. —
De plaats van den onderwijzer, door P. M. — De H. Amandus. — Over
het glas, door J. B. M. — 'Tekenlessen, door A. T. — Eerste -Communiedichtjes, door E. D. L. — Practische onderrichtingen. — Boekaankondiging. — Schoolnieuws. — Bijvoegsels : « Veel kleintjes maken
ligijs per pear fr. 5,00.
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• . —

% Iaarnsehe en Fransehe Pvi jsboeken.
Men vrage de Catalogen.
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BIJDRAGEN
tot de

kennis van het leven en de werken van
JAN VAN RUUSBROEC.

titel vereischt wellicht eenige toelichting- : het zijn geene opstellen van mijne
hand, waarvoor ik zooveel belangstelling mogelijk
wensch te wekken, maar geschriften van tijdgenooten
van den eersten prior van Groenendaal, « even-eeuwighe »
getuigen van zijn leven en werken, en ook geschriften
van hem zelven, of, wat sommige betreft, althans aan
hem toegeschreven.
Daar het alleen mijn doel is, bruikbare stof te leveren
voor den geschiedschrijver onzer letterkunde, heb ik gemeend eene studie over de grammatische vormen achterwege te kunnen laten ; maar heb verder getracht te voldoen
.p an alle andere eischen welke men aan een uitgever van
middeleeuwsche werken stelt. De teksten zijn nauwkeurig
naar de handschriften afgedrukt, met dien verstande : 1° dat
de afkortingen door mij zijn opgelost, gewoonlijk zonder
nadere aanwijzing ; dit laatste geschiedt alleen daar, waar
bet om een of andere reden noodzakelijk was ; 2° dat ik
,naar eigen inzicht woorden heb gesplitst of aaneengeschreven, hoofdletters gebruikt en interpunctie aangebracht ;
3° dat het onderscheid tusschen i en j, u en v, korte
en lange s is opgegeven ; 4° eindelijk, dat bedorven
plaatsen zooveel mogelijk zijn verbeterd : daarbij zijn
tekstveranderingen cursief gedrukt, en toevoegingen tusschen haakjes geplaatst, terwijl in de aanteekeningen
OVENSTAANDÉ
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van de lezing van het handschrift nauwkeurig rekenschap wordt gegeven.
Telkens me verschillende handschriften ten dienste
stonden, zijn de varianten welke zij opleveren, ook de
geringste, medegedeeld.
Enkele der thans volgende geschriften zijn vroeger
reeds gedeeltelijk uitgegeven. Deze oudere uitgaven
wijken soms niet onbelangrijk af van de tegenwoordige :voor de juistheid mijner lezing kan ik echter, menschelijker wijze gesproken, instaan.

I.
, Die Prologe van her Gerardus.
INLEIDING.

In de twee grootste Ruusbroec-handschriften, her
eene, D, geschreven in 1461, en het andere, G, geschreven
in, 1480, vindt men vooraan het hieronder afgedrukte
geschrift, dat een zekere her Gerardus, in leven prior
van het Karthuizerklooster te Herne, d. i. Herinnes
in Waalsch Brabant, benoorden Enghien, vervaardigde
om tot « prologe » te dienen voor een handschrift
bevattende een door hem zelven gemaakt afschrift vare
vijf werken van Jan van Ruusbroec, t. w. Dat Rike
der Ghelieven, Die Chierheit der gheesteliker Brulocht,
Dat Boec van den gheesteliken Tabernacule, Dit
Rantvingherlii n en Dat Boec vander hoechster Waerheit.
Her Gerardus was niet alleen een tijdgenoot van
den eersten prior van Groenendaal : hij heeft hem ook
persoonlijk gekend en met hem gesproken, wat de
waarde en het gezag van zijne « prologe » in geen
geringe mate verhoogt, al zijn sommige der medeges
deelde bijzonderheden ook reeds van elders bekend. Het
geschrift van her Gerardus bevat belangrijke mededeelingen over Ruusbroec's leven, over het ontstaan
Zijfér werken en de ontvangst welke er aan ten deel
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viel ; het bevat eene aannemelijke verklaring van eene
bekende plaats uit Dat Boec vander hoechster Waerheit,
eene plaats welke drie eeuwen later nog de critiek van
niemand minder dan Bossuet zou uitlokken ; het geeft
over de taal der middeleeuwen enkele inlichtingen van
het grootste gewicht. Persoonlijk wekt de schrijver onze
hartelijke sympathie door de krachtige pleitrede voor de
in onze -eigen taal geschreven werken, en dat in een
tijd toen alleen het Latijn voor « de boeken van geeste.
licheden » geschikt geacht werd.
Door David zijn eenige brokken van her Gerardus'
« prologe )f medegedeeld in zijne inleiding op het Tabernakel; het werk wordt hier thans in zijn geheel uitgegeven,
waar het pas geeft met korte aanteekeningen voorzien.
De tekst is afgedrukt naar hs. D, terwijl van G de
varianten worden opgegeven.

Dit is die prologe her gherardus dier wilen prioer f°"4
was inder oerden van tsartroysen ende die
dese boeke vergaderde.
licht der gracien Gods en mach niet verborghen bleven, het en moet scinen uut den
mensce daer(t) in is in werken, ofte in woerden,
ofte in enigen teykenen. Ende daer bi, om dat dese
heer ende priester die dese vijf boeken maecte, hadde
At

5

I her gherardus dier G here gherarts die. -- 2 inder oerden G in
die ordene. -- tsartroysen G chatrousen, en in D van eene andere
hand eene verwyzzng naar de volgende woorden, die boven dit opschrift
staan : van onser vrouwen huus ter kapelle bi barn. Deze toevoeging zc uit
den tekst der prologe zelf genomen : zie beneden blz. i i r. 6.7 . -- 3 boeke
G boecken. 5 uut den mensce G uten rnensche, en tusschen deze twee
woorden eene doorgeschrapte d. -- 6 daeit lezing van G ; D daer. -- is G
es. -- werken G wercken. 6 en 7 ofte G ochte. 7 enigen teykenen
G eneghen teekenen. -- daer bi G der (voluit)) bi. 8 heer ende priester
G here ende ende (sic) priester. — die in D in margine met verveyzingsleeken. -- vijf boeken G .v. boecskene. — maecte lezing van G ; D ghemaect veroorzaakt door het volgende hadde.
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in hem overvloedighe (gratie), soe en woude hise niet
alleen openbaren met sinen doechdeliken werken ende
met sinen geesteliken woerden, mer 'hi leydse oec in
gescrifte, op datter langhen tijt na hem in mochten
5 ghebetert worden alle die gene dier na volghen souden.
Dese auctor hiet her JAN VAN RUUSBROECK, ende
was ierst een devoet priester (ende) een capelaen te
Bruesel in Brabant, in sinte Goedelen kerke ; ende
daer begonste hi enighe van desen boeken te maken.
zo Daer na woude hi hem doen uter menichte vanden
luden. Ende overmits den toedoen van enen anderen
oec devoten ende rikeren capelaen die hiet her VRANC
VAN COUDENBERGHE, stichten si tot harer beider
behoef ene matelijcke habitacie, suit oest van Bruesele,
1 5 op een mile int wout van Sonien, in een dal dat hiet
gronen dal, dair voirtijts een cluse stoet om een
clusenaer. Mer altoes was des her Jans meninghe dat
hi onderhorich was den here Vrancken. Ende daer
leiden si een heilich afghesceiden leven. Mer want God
20 woude dat meer luden hare heylicheden te bat hadden
ende gheformt werden in die forme van hare religiose
r

I overvloedighe G overvloedeghe. — gratie ontbreekt in D. — soe G
so. 2 alleen G allene. — werken G wercken. 3 geesteliken G gheestehicken. — mer hier en ín 't vervolg in D steeds voluit ; G maer. —
leydse G leidse. 4 gescrifte G ghescrifte. 5 worden G werden. — gene
G ghene. 6 ruusbroeck G rusbroec. 7 ende een capelaen : ende ontbreekt in D, een in G. — capelaen G capellaen. 8 bruesel G bruesele. g:daer G d', dus der. — enighe G eneghe. — maken G makene.
10 menichte G menechten. 11 luden G lieden, waarvan iele op ratuur,
-- overmits G mids. — toedoen G toedoene. 12 capelaen G capellaen.
-- vranc , G vrancke. 13 tot harer beider G te haerre beyder. 14 matelijcke lezing van G ; D materihke. — suit in D verbeterd uit suut,
waarin het tweede been der tweede u doorgeschrapt is en een punt op
het eerste gezet; G tuut. 15 een G ene. — sonien G zonie. — dat hiet
G flatmen noemt. 16 gronen G groenen. — dair von-hits G daer
voretiits. — cluse G cluseken. — een clusenaer G enen clusenere.
17 Mer G maer. — meninghe G meyninghe. 18 onderhorich G onderhoerech. — here G her. — daer G der (voluit). 19 leiden G leyden. —
afghesceiden G afgescheyden. — Mer G maer. 20 luden G bede. — hare
heylicheden G haerre heilicheiden. 21 gheformt werden G gheformeert
worden. — hare religiose G haren religiosen.
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exempelen, dair bi gevielt dat eenighe goetwillich
menschen uten stede van Brabant aen hem vergaderden
om met hem te wonene van weerliken abite ende oec
van religiosen. Ende al hadde her Jan alle dese(r)
5 vergaderinghen liever ledich gheweest, nochtan om dat
hi ghevoelde dat her Vranc begherde die minne Gods
te vermeeren' in vele personen, soe liet hi die vergaderinghe daer werden ; want ghelijc dat hi selve leert,
hi wiste hem selven seker dat hi conste werken in
Jo ertsche dinghen ende rusten in Gode te samen.
(j Hier na bi der ingheestinghe Gods begheerden
si aen te nemen enich religeoen der heyligher kerken,
op dat na hem die vergaderinghe te -bet bi een bleve
ende 'die staet II te langher gheduerde. Ende namen ane fol. Tb
15 habijt ende ordine van eenrehande canoniken regulieren
vander oirden sinte Augustijns, ende ontfinghen met
hem tot .vrij. personen ofte meer daer her Vranc af
onfinc dat officie vander proefstien, ende her Jan was
onder hem prioer ; ende daer hielden si dat religioen
20 wel ende nauwe voirden oghen Gods ende eersamlic
voir dat aensicht der luden (I).
I dair G daer. --- gevielt G ghevielt. — eenighe G eneghe. —
goetwillich G goetwilleghe. 2 aen G an e. 3 wonene G woenene. ®
weerliken abite G wereliken abyte. 4 alle ontbreekt in G. — deser lezzng
van G; D dese. 6 hi G hy. -- vranc G viancke. — begherde G begheerde. — die G de. 7 vermeerne G meerne. 8 daei G der kvoluzt). -hi G hy. 9 selven G selve. — werken G wercken. io ertsche G eertschen.
II na bi, lezing van G; D nabi. — ingheestinghe G ingheestmghen.
12 aen G ane. — nemen G nemene. — enich G . enech. — religeoen
lezzng van G; D reliosen. -- heyligher kerken G heiligher kercken. 13 bet
BG bat. 15 habijt G abut. — ordine ' G ordene. — canoniken G canonken. -- regulieren G reguliere. i6 oirden G oerdenen. 17 tot G tote. —
,ofte G ochte. ® daei G der (d'). — vranc G vrancke. — af G of,
i8 onfinc G ontfinc. — proefstien lezing van G ; D professien. 19 daer
^`x der (voluit). — hielden G hild2n. 20 voirden G vore den. — eersamlic
hG eersamlec. 21 'Cron- G vore. — aensicht G aensien. — luden G hede.

(i) Het ontstaan van het klooster te Groenendaal is het eerst beschreven door HENRICUS POMERIUS, regulier en later prior aldaar, wiens werk
De Origine Monvsterzz Vzrzdzsvallzs una cum vztzs B. Joannis Rus:brochzz... et aliquot coaetaneorum ejus werd uitgegeven in de Analecta
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Voirtmeer is te wetene dat her Jan Ruusbroecs ghescrifte ende boeken seer ghemenichfuldicht worden in
Brabant ende in Vlanderen ende in anderen landen daer
omtrent, ende alsoe datmense som overleide ende inter5 preteerde uten brabantschen dietsche in anderen tale(n)'
ende oec in latijn, om te hebben ili verren landen(r),
I Voirtmeer G Voertmeer. — is G es. — her Jan Ruusbroecs D jan
ruusbr met een a fkortzngsteeken achter de r; G des her Jans. — ghescrifte
G ghescnften. 2 seer G seere. 3 vlanderen G vlaenderen. -- daer G der
(d'). 4 omtrent in D en G om- voluit. som G oec som. - overleide G
overleyde. — interpreteerde lezing van G ; D impetreerde. 5 uten G uutena
— talen lezzngvan G; D tale. 6 (I ste) in G int. — hebben G hebbene.
Bollandiana 4, 257 vlgg• met eene zeer belangrijke voor- en narede. Zie
verder de uitvoerige opgave van andere bronnen, Loowel handschriften als
boeken, bij Dr. J. G: R. ACQUOY, Het Klooster te Windesheim en z yn
invloed, 3, 14 vlg , volgens ween de geschiedenis van het klooster te
Groenendaal vooral door WAUTERS, Histozi•e des environs de Bruxelles 3,
534 vlgg., goed is uiteengezet.
(i) Hoe waar het is, wat her Gera! ems over het « menigvuldigen »
van Ruusbroec's geschriften zegt, kan ook hieruit blijken, dat mijne beschrijving der Ruusbroec-handschriften ieeds vier en zestig codices omvat,
waarvan de meesten verschillende tractaten van Ruusbioec bevatten ; daaronder zijn er teksten in Vlaamsch, in Brabantsch, in Limburgsch, in Geldersch dialect, en één in een opperduitsch dialect : waaruit blijkt dat onze
schrijver goed ingelicht was, toen hij schreef : « uten brabantsc tien dietsche
an anderen talen ». Wat de vertaling van Ruusbroec's werken in het
Latijn betreft, reeds bij zijn leven werden Die Chierhezt der gheesteliker
Brulocht, Dat boet vara den gheestelzken Tabernakel en Vanden .4.
Trappen in het Latijn overgebracht door WILHELMUS JORDANI,•
regulier in Ruusbioec's klooster zooals blijkt uit aanteekeningen en
opschriften in verschillende handschriften, maar ten overloede bevestigd
wordt de volgende mededeehrg in het Necrologium van het klooster te
Groenendaal (Hs. S II, 1S5 der Koninklijke Bibliotheek te Brussel), waar
men bij IX Kal. Decemb. leest : « Anno Domins MCCCLXXII obuit frater
Wilhelmus fordani, presbyter. Quam excellens clericus zste fuerat,
demonstrant lzbrz De tabeinaculu, De Puptiis et De gradibus, quos ipse
in latinum de theutonzco transtulzt... > 1 n 1512 ver scheen te Parijs eene
nieuvi e Latijnsche vertaling van de Chierheit ster gheestelzaer Brulocht; in
1549 voor de eerste maal te Keulen de Latijnsche vertaling van alle werken
van Ruusbroec door LAURENTIUS SURIUS, welke in 1552, in 1609 err
1692 herdrukt werd Deze vertaling van SURIUS werd op hare beurt in het
Hoogduitsch overgezet : « Des ehrwurdigen Vaters D. Jots. RUSBROCHII
well. Canonici regularis Augustin. Ordens und Priores des Klosters Grunthal, Doctor ecstaticus, bestehend aus allen desselben sehr gottseeligen
Schriften u. s. w. Vormals von dem P. F. LAURENTIO SURIO, einem
Carthauser zu Colin aus dem Hollandischen ins Lateinische, nun aber zumgemeinen Nutz alles ins Teutsche treulichst ubersetzt van G. J. C. und
mit eiher - Vorrede herau cgegeben von G. ARNOLD. Offenbach 1701. »
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want doen ter tijt was heyligher ganser leringhe in dietscher
tonghen groet noot, om enighe ypocrisien ende contrarien
die doe op gheresen waren, die welke hi in dat einde vanden anderen dele des boecs vander chierheit der gheesteliker
5 brulocht claerlike bescrijft (r); ende elwaerder dickein sinen
boeken doet hire oec ghewach.
(I Ende hier bi heb ic, broeder Gheraert, vander
sartroysen oerden van onser vrouwen huys ter capellen
bi Herne, altemet dat enighe van desen boeken te mijnre
Jo hant quamen, soe doermerkede icse seer na der macht
van minen verstane; ende want icse seer eendrachtich
vant metten ghelove der heyligher kerken ende metter
leringhe der hoechster leren, soe screef icse ende vergaderse in dit volumen, op dat ic ende andere menschen
15 onser sielen orbaer daer in doen souden. Ende al eest
datter veel woerden ende sinnen in staen die minen verstane onthoghen, nochtan peinsic dat die goet moeten
sijn ; want alsoe die heylighe gheest opene ende lichte
leringhe doet scriven, soe werden wi daer in gheleert
20 sonder onse pine ; mer in hogher leringhen oefenen wij
onse verstendenisse met nernste, ende is ons die leringhe
I ter tijt G te tide. — heyligher G heiligher. lennghe G leringhen. 2 groet
noot G grote noet. — enighe G eneghe. 3 op lezzng van G , D of. — die
welke G de welcke. — einde G inde. 4 dele G deele. — chierheit G e'erheit. — gheesteliker G gheestelijcker. 5 claerlike G claerlec elwaerder
G elre. 7 heb ontbreekt in G. 8 sartroysen oerden G chartrouse ordenen. —
van G in. — huys G huus. io soe G so. — doermerkede icse G doreseere G sere. — der G de. FI minen G mynen. — seer G sere..
rnercticse.
12 ghelove G gheloeve. — heyhgher G heiligher. — kerken G kercken.
soe screef
13 leringhe G leeringhen. — leren (d. z. leerren) G lereien.
,icse G so screvicse. vergaderse G vergaderese. 15 sielen G zielen. —
orbaer G orbore. — doen souden G souden doen. 16 datter G dat der (d')
— veel woerden G vele woerde. = smnen G 'sinne. minen G mynen.
17 onthoghen G onthoeghen. — peinsic G pemsedic. — moeten G moesten
18 alsoe G alse. heylighe G heilghe. 19 soe G so. — wi_G wy. 20 mer G
macr. — hogher G hoegher. wij G wy. 21 onse verstendenisse D onsen
is G es. — die G de.
v.; G onse verstannesse. — nernste G nerenste.

(i) Zie DAVID'S uitgave, dl. 6, blz. 167-180.
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te hoech, soe veroetmoedighen wi ons selven onder Gode
ende onder die leraren diese ghescreven hebben. Doch soe
verboudic mi ende enighe van onsen broeders, ende wi
senden tot desen her Jan om verclaert te werden bi sijns
5 selfs spreken van enighen hogen woerden die wi vonden
in desen boeken, ende sonderlinghe van vele dat hi seit in
dat eerste boec, daer hi sprect vander gave des raets al
doer (I), daer wi ons aen stieten; ende baden hem dat
fol. z c
hi wilde tot ons comen. Ende hi i quam van over v.
Jo grote milen te voet gaen, bi sijnre goedertierenheit,
al wast hem pijnlijc. Daer waren veel religioesheden af
ie scriven : van sinen ripen ende bliden aensiene ; van
sinen goedertieren ende oetmoedighen spreken ; van sinen
geesteliken uutwendighen wesen ende van sinen religioseii
15 hebben in sinen habite ende in alle sinen doene. Ende
sonderlinghe is dat te merken als hi met ons luden sat
int convente ; ende wi hem aenspraken om te horen yet
gheesteliker reden van sinen hoghen verstane, soe en
I hoech G hoghe. — soe G so. — veroetmoedighen G veroetmoedeghen.
-- wi G wy. 2 die in G de twee laatste letters op ratuur. — leraren
G leereren. — diese G die. 3 mi G my. -.- enighe G eneghe. 4 senden
G souden (lees sonden). — tot G tote. — Jan G Janne. ® werden
G werdene. 5 spreken G sprekene. — enighen hogen G eneghen hoghen.
— wi G wy. 7 ierste boec G eerste boexken. — sprect G spreect. —
gave G gaven. 8 doer G dore. — aen G ane. 9 tot G tote. 10 gaen
G ghegaen ; de vorm zonder ghe- komt ook voor Torec 3577; verg.
V. FIELTEN, ifrmnl. Spraakk., blz. 26o. i I wast G waest. -- pijnlijc
G pijnlec. -- waren G ware. — veel religioesheden G vele religioesheiden.
12 scriven G scrivene. — sinen G synen. — biden G blijden. 13 sinen
G synen, -- goedertieren G goedertiernen . — spreken G sprekene.— sinen
G synen. 14 geesteliken uutwendighen G gheestelijcken uutwendeghen.
— wesen G wesene. — sinen religiosen hebben G synen religioesen
hebbene. 15 (2 d ') sinen G synen. — habite G abite. 16 sonderlinghe
G sunderlinghe. — is G es. -- merken G merkene. — als G alse. -- luden
G lieden. 17 int G in. — horen G hoerne. 18 gheestehker G gheestehjcker.
— reden G redenen. — sinen G synen. — soe G so.
(i) Her Gerardus bedoelt hier natuurlijk het eerste der door hem
gecopieerde boeken, d. i. Dat Boec vanden Rzke der Ghelieven, waarvan
het vijf en twintigste hoofdstuk handelt over « die vyfte gave die die
stele des menscen siert, dat is die raet Gods. » Zie DAVm's uitgave
dl. 4, blz. 200-215.
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woude hi niet spreken als -uut hem selven, mer hi
vertrac enighe exempele ende woerden uten heylighen
lereren, daer hi ons mede stichten woude ieder minnen
Gods ende versterken inden dienste der heyliger kerken.
5 Ende alsoe wi twee ofte wi drie hem besiden toespraken
van desen boeken, ende wi seiden dat wise al bewervet
ende bescreven hadden, scheen hijs in sinen geest alsoe
ledich staende van ydelre glorien, alsoe ofte hise nie
ghemaect en hadde. Ende als ic allene hem aensprac
Jo als van dien woerden die int ierste boec staen, daer
hi hadde ghemaect als inden rike der lieven, daer wi
ons aen stieten, antwoerde hi met ghestaden moede,
ende seide dat hi niet en wiste dat die boec voirt
ghecomen waer ende dat hem leet was dat hi gheopent 5 baert was, (want het was dierste boec die hi maecte),
ende het hadde ons heymelic gheleent uut te scriven
een priester die her Jans notarius gheweest hadde, dien
hi nochtan verboden hadde dat hijs niet voir(t)setten
en soude. Als ic dit verstont, soe woude ic hem desen
20 iersten boec vanden rike der gelieven hebben ghegeven
I als G alse. — mer ook in G voluit. ' — hi G by. 2 vertrac G ver—

uten G uuten. — heylighen G heileghen. 3 daer G der (d'yy
4 versterken G verstercken. -- heyliger kerken G heiligher kercken.
5 alsoe G alse. -- twee G .1j. — toespraken G toe toe spraken. 6 wi
seiden G wy hem seyden. —. wise G wijs. —: al G alle. 7 bescreven
in G voorafgegaan door ghescre rood doorstreept. — scheen G sceen.
-- geest G gheeste. — alsoe G also. — 8 alsoe G alse. — ofte G ochte.
— me G niet. 9 als G alse. — aensprac G aene sprack. io als G alse.
-- int ierste boec G in dit ierste boecsken. tu= i l daer hi hadde gherraect
als inden rike der lieven ontbreekt in G. z t daer G der (d'). — wi G wy.
12 aen G ane. 13 voirt G voert. 14 ghecomen G comen. --- waet G
waren. -- hi G hy. 15 (Iste' was G ware. — want het was dierste boec
die hi maecte ontbreekt in D, en dus overghenornen uit G. voor diestaat een doorgeschrapt dat. tb heymelic G heymelec. -- uut te scriven
G uut ute scrivene. 1 7 piiester in D voorafgegaan door notarius doorgeschrajt. — notarius G notaris. i8 voirtsetten D voer-, G voertsetten.
i9 soude G sou. — Als G Alse. ®— soe woude ic G so woudcc.
20 iersten G eersten van andere hand in margine met ver7oyizingstoeken. -- rike G rijcke. — gelieven G ghelieven. — ghegeven G ghegheven.
track. —
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sinen wille mede te doene, ende en woude. Mer hi
seide hi soude maken een ander boeck vander verclaringhe, hoe hi die woerden meinde ende hoe hi
soude willen dat mense verstomde. Ende alsoe lede hi,
5 ende dat is dat leste boexken van desen viven, dat
beghint u die propheet samuel ».
4 Dese drie daghen ofte die tijt dat dese religiose
here bi ons lullen was dochte ons alte cort, want elkerlic die met hem sprac ofte bi hem was, mochts yet
1 o ghebetert v erden. Ende alse wi hem ghemeinlic baden
dat hi langher bi ons bleve, sprac hi aldus : « mijn
goede broedere, wi moeten boven alle dinc onderfol.1d horich(eit) houden. Ic seyde II ruinen here, minen prelaet
onse proefst, dat ic meinde weder thuys te sine tenen
15 sekeren ghesetten daghe; ende tote dien tide gaf hi mi
oirlof uut te sijn : daer bi moet ic mi te tide ten
weghe setten om die onderhoricheit te volbringhen. »
Ende in dit , woert waren wi alle wel ghesticht.
41 Voirt als vanden anderen hoec, dat is vander chier20 heit der gheesteliker brulocht, seide hi dat hi dat hielde
over seker ende goet ; ende dattet ghemenichfuldicht waer
ja toten voeten des berchs.
I sinen G synen. -- ende en woude G ende hy en woude, van dezelfde
hand als eerst blz.13 r. 20, staat hier en in margine met verveyzzngsteeken.
-- Mer G Mer (M'). 2 hi G hy. — boeck G boexken. — vander verclaringhe G van verclaringhen. 3 woerden G woerde. — meinde G meynde.
4 alsoe G also. 5 ende ontbreekt in G. -v- is G es. — viven G .v
6 propheet samuel G prophete zamuel. 7 Dese G De. drie G . iij
— daghen G daghe. -- ofte G ochte. 8 here lezing van G; D hier. —
luden G lieden. -- elkerlic G elckerlijc. 9 sprac G sprack. — ofte
G ochte. 10 werden G worden. -- ghemeinhc G ghemeynlec. 1I langher G langere. — bleve G blevene. — mijn G mine. 12 onderhoricheit
lezing van G; D onderhorich (verg. reg. 17). 14 onse G onsen. — meinde
G meynde. — thuys G thuus. — tenen G teenen. Ib oirlof G orlof. —
sijn G sine. — daer G der (d'). — mi G my. — tide G tijde. 17 onderhoricheit G onderhoericheit -- volbringhen G volbrenghene. 18 wel
ghesticht G wel in ghesticht. 19 Voirt G Voert. — als G alsoe. -- vanden
anderen lezing van G; D vanderen. — boet G boeke. — is G es. 20
chierheit G cierheit. — gheesteliker G gheestehicker. — hielde G bilde.
21 over lezing van G ; D ende. — dattet G dat het. — ghemenichfuldicht
G ghemenichfuldeghet. — waer G ware. 22 ja G ya. -- toten G tc.tten,
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Voirt dat boec vanden tabernakel prijst hem
selven, want hem is negeen persoen inden lichaem der
heyligher kerken, vanden paeus tot den vedersten state,
hi en mochter sine gheestelike bate in doen, lase hijt
5 ende verstonde hijt. Ende het prijst oec sinen auctoer,
want daer is menigherhande gheestehke subtile waerheit
ghetrocken uten intricaesten dinghen, die in alle der
bibelen legghen, ende die al vergadert comende in een,
dat is in des rnenschen siele, ghelijc dat dat tabernakel
io met al dien dat hem toebehoirde één werc was. Ic
lie oec dat ic in dat boeck vanden tabernakele hebbe
bi veilen met uutgheleiden paragrafen gheset opinione
van anderen lereren op die uutwendighe figure des
tabernakels, niet in minrenissen des auctoers gheJ5 scrifte, mer dat een subtiji ende verlicht lesere yet
orberlics daer uut moghe mediteren (r) Ende oec in
dat selve boec, in die stat daer hi beghint te spreken
vanden . xx . vogelen die God verboer te eten, (heb
t Voirt G Voert. — boec G boeck. -- tabernakel G tabernakele. 2 hem
is negeen G hem en es g negeen; de alleenstaande g is niet doorgeschrapt. -- lichaem G lichame, 3 heyligher kerken G heiligher kercken.
— tot den G totten. 5 Ende in G van dezelfde hand vermeld blz. 13 r. 20
en 14 r. I in margine met veru'yzangsteeken. — auctoei G auctor. 6 daer
G der (d'). — is G es. -- menigherhande G menegherande. — gheestelike subtile G subtile gheestelijcke. -- waerheit in D afgekort >heit.
7 intricaesten G intricaetsten. — alle der G alder 8 legghen G ligghen.
9 is G es. — siele G ziele. io toebehoirde G toebehoerde 11 boeck
G boec. 12 uutgheleiden G utegheleidden. 13 van anderen G vanden
andren. — uutwendighe G uutwendeghe. — figure G figuren. 14 minrenissen G mindernissen. — des auctoers ghescrifte G van des auctoers
ghescrijfte. 15 mer G maer. -- dat G op dat. 16 orberlics G orborleecs.
daer G der (d'). — moghe lezing van G; D moghen. 17 daer G
der (d'). -- spreken G sprekene. 18 vogelen G ioghelen, --- te eten
<G tetene.

(i) De glossen, welke her Gerardus hier bedoelt, komen in hs. D
niet voor, wel echter in G, en ook nog in een ander handschrift, C, in
x47 2 geschreven. Volgens DAVID (3, xxvi) zijn deze glossen « meerendeels ontleend aan Flavius Josephus, doch vooral aan de Hastorza Scholastica van Petrus Trecensis, alias Comestor. »

16

JAN VAN RUUSBROEC.

ic achter ghelaten), niet sonder redenen, ene grote
besceldenisse die by daer makede op alle staet der
heyliger kerken, omdat hem jammerde dat si soe seer`
ghedaelt sijn ende al noch dalen van den iersten
5 beghinne ; mar die berespinghe vintmen wel in ander`
exempelaren van sinen boeken (r).
Voirt vanden vierden boeke, dat is vanden vingherlinc oft van den blinkenden steen, is te weten dat
her Jan op een tijt sat ende redende van gheesteliker
10 materien met enen clusenaer, ende als sy sceyden'
souden, badt hem die broeder berde seer dat hi hem
die redenen die si dair ghehandelt hadden, woude
verclaren met enighen ghescriften, op dat hi ende
anders yemant dies ghebetert mochten werden. Ende
15 uut dier beden maecte hi dat boec dat alleen ghenoech
t

I heb ic achter ghelaten lezing van G; ontbreekt in D. — redenen
G redene. — ene lezing van G; ontbreekt in D. 2 die lezing van G;
G dien. — by G hi. — makede G maecte. — staet G state. 3 heyliger
kerken G heiligher kercken. — soe seer G so sere. 4 van den eersten
G van haren yersten. 5 ander G anderen. 6 sinen G synen. 7 Voirt
G Voert. — dat is G dats. -- vingherlinc G vingherlinghe. 8 oft van'
den blinkenden steen met in G. — is G es. — weten G wetene. 9 eene
G enen. — gheesteliker G gheestelijcker. to clusenaer G clusenere. --,
als sy G alse si..— sceyden G scey den. i i badt G bat. — seer G sere.
12 dair G der (d'). 13 enighen G eneghen. 14 yemant G yemen. 15 boec
G boeck. -- alleen G allene. — ghenoech G ghenoch.

(t) Wat her Gerardus hier zegt in zijn afschrift van het Tabernakel
weggelaten te hebben, komt overeen met cap. 125 tot en mei 144
van DAVID' s uitgave : daar handelt Ruusbroec over de « vele voghele
die den Joden onreine sijn, ende diere si niet eten en moghen na hare
wet. » Zin doel zet hij aldus uiteen : « Ende ... gheliker wijs dat onse
Here vore ghesproken heeft, so salic u noemen ieghewelken voghel,
met der wisen die hi beteekent; ende also alse alle die voghele onreine
waren den Joden in lijfleker spisen, also sijn ons alle die wisen die
hen gheliken onreine, ende van Gode verboden in gheesteleker spisen.
Ende hier omme die comen wilt tote enen rechten scouwene, sonder
dolinghe, hi merke de voghele ende hare nature. Ic salse u bedieden
na die wise dat si ghenatuert suun.
De « besceldenisse », welke, Ruusbroec daar maakt « op alle staet
der heyliger kerken », komt vooral voor in cap. 134, 141 en 142.
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leren in heeft om enen mensche te wisen tot enen
volmaecten leven.
Ende vanden vijften boec der verclaringhe van
dier hogher waerheit hebdi voir ghehoirt waer om hijt
5 makede. Al sonder ander verclaringhe die hi in dit
boec doet, soe verclaert hi drierhande eninghe die des
goets menschen siele mach hebben met Gode. Die
ierste es met middel, die ander sonder middel, die
derde sonder differencie ofte sonder ondersceit. Inden
iersten lude des woerts cc sonder differencie » soe stoten
ti\ i ons aen die reden, want sonder differencie ludet
alsoe vele als sonder enighe onghelijcheit, sonder enighe
anderheit, al dat selve sonder ondersceit. Nochtan en
mach dat niet sijn dat die siele alsoe gheneghet wende
met Gode, dat si te gader werden een wesen, ghelilc
dat hi oec selve daer seit. Nu is te vraghen waer om
dat hi dan die derde eninghe noemt : sonder differencie?
Hier toe peinsic aldus : Die ierste eninghe hadde hi
ghenoemt : overmits middel ; ende die ander : sonder
20 middel; ende ten derden mael woude hi setten noch
een nare eninghe, mer die en conste hi niet tenen
woerde, sonder circumlocucie, niet ghenoemen hi en
I leren G keren. -- wisen G wisene. — tot enen volmaecten leven G te
volmaecten levene. '3 viiften G lesten. — boec G boeke. — verclaringhe G
verclannghen. — van dier hogher waerheit ontbreekt in G. — voir ghehoirt
G vore ghehoert. — om G omme. 5 makede G maecte. — ander G andere.
— verclaringhe G verclannghen. 6 soe G so. — drierhande G drierande.
eninghe G eningen. 7 siele G ziele. — Die ierste G dierste. 8 middel
G middele. — ander G andere. 9 ofte G ochte. — ondersceit G ondersceet.
10 iersten G yersten. — soe G so, voorafgegaan door ochte doorgeschrapt.
I I wi G wy. — aen G ane. — reden G redene. — ludet G luudt. 12 alsoe
G also. — als G alse. — enighe (twee maal) G eneghe. 13 al in G twee
maal, dock de eerste maal doorgeschrapt. — ondersceit G onderscheet.
14 dat die G die dat met aanwij rang dat er moet gelezen worden dat die.
gheneghet (d. % ghe-eneghet, geëenzgd) G ghevoeghet. i 5 gader G
Badere. i6 daer G der (d'). — is G es. -- vraghen G vraghene. -- om
G omme. 17 dat ontbreekt in G. i8 peinsic G peynsic. -- Die ierste
G Deerste. 59 overmits G mids — middel G middele. -- die ander
G dander. 20 mael G male. --4 noch een nare eninghe G noch eene
naerre enighe (sic). 21 mer G maer. — niet ontbreekt in G. -- tenen G
teenen. 22 ghenoemen G ghenomen.

fol.
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nam dit woert : sonder differencie, al waest hem een
luttel te hoghe om te utene ende te wordene sine
meininghe. Ende daer om, hoe vele dat hem te hoghe
was dat verclaert hi met Cristus woirden, dair hi bad
5 sinen vader dat alle lijn gheminden volbracht worden
in een, alsoe hi een is metten vader; want al bat Crlstus
aldus, hi en meinde niet alsoe één als hi een worden
is metten vader, een enighe substancie der godheit;
want dat is onmoghelic; mer alsoe één als hi sonder
10 differencie een gebruken ende een salicheit is metten
vader (I).
Men vist enige menschen die niet alsoe wel en
lusten te studeren in duytschen boeken van geestelicheden
als in latijnschen, nochtan dat si bet dietsch dan latijn
15 verstaen. Dese menschen en speken niet die vrucht hare
studien, dat is gheleert te worden ; want van dier scrift nam staat met verwyzingsteeken in margine in D, waar in den tekst
mach staat, doorgehaald. 2 hoghe G hoghei, waarsch jnl yk was de
a fschr jver op het punt hogher of hoghen te zetten. — wordene G woerdene. -- sine meininghe G syne meyninghe. 3 om G omme. 4 hi G hy.
— woirden G woerde. — dair G der (d'). — bad G bit. 5 sin
gheminden G sine gheminde. 6 alsoe G alsoe alse. — is G es. 7 hi G hy.
— meinde G meynde. — alsoe G also. — als G alse. — worden ontbreekt
zn G. 8 is G es. — een enighe G ene eneghe. 9 is G es. — onmoghelic
G onmoghelijc. — mer G maer. — alsoe G also. — als G alse. io (2de)
een G ene. — is G es. 12 enige G enighe. -- die G dien. — alsoe
G also. 13 lusten G ghelustet. — studeren G studerene. — duytschen
G dietschen. — geestelicheden G gheestelijcheiden. 14 als G alse. — bet
G- bat. — dietsch G dietschs. i5 hare G haerre. 16 is G es. — worden
G weidene. — scrifturen G scnftueren.

(1) Evenals her Gerardus zich stootte aan deze passage van Dat
Boec der hoechster l42aerhezt, evenzoo stootte zich niemand minder
dan Gerson aan een gedeelte van de Gheectelzke Brulocht. De cancel+
lanus van Parrs ging zelfs zoo ver, den prior van Groenendaal van
ketterij te beschuldigen. Johannes van Schoonhoven, volgeling van Ruusbroec, nam het voor zijn meester op en zond aan Gerson een brief,
waarin hij de rechtzinnigheid van Ruusbroec in het licht stelde. Later
leerde Gerson den` Brabantschen mystieker beter waardearen (zie hei
leven van Ruusbroec beschreven door Henricus Pomerius, cap. VII
[Analecta Bollandzana 4, 287 vlg.]) Bossuet cnticeerde de « verklaringen ,,
van Ruusbroec in zijne Instruction sur l'Etat d'orazson, cap. XXVII.
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turen daer ic die tale af zwaerlic ofte qualic ofte niet
en verstaen, daer af en mach ic niet volle leringhe vaten.
Mer in die scrifture daer ic niet in dolen en mach in
die significacie der woerden noch in die constructie der
'5 spraken, daer mach ic den verstande naijken; ende corn fol.2
ic toten verstaen, soe maghic werden ;'fleert, ende sonder
wel verstaen en leer ic nemmermeer.
Oec is te merken dat dese boeken ghemaect sijn
in onvermingbeden brueselschen dietsche, soe datter luttel
jo latijnscher ofte walscer woerden ofte van enighen anderen
tale in sijn ghesaeit. Ende oec is dat selve brueselsche
dietsche volcomenre hier in gheset dant daer die lieden
ghemeinlic spreken, in dien dat si dicwile in hare tale
vernieuten ofte minderen haer pronominael artikelen,
15 bi desen exempelen : Als si souden segghen dat ierste,
dat anderde, dat derde, dat vierde, soe laten si ghemeinlic
after die twie letteren van dien artikelti dat, ende segghen
Dierste, dandere, derde, t fierde, ende des ghelijcs in
noch anderen silleUen ende woerden. Mer om dat dese
20 auctoer meinde die volle waerheit volcomelic te leren,
I daer G der (d'). — zwaerlic ofte qualic ofte niet G swarlijc ochte qualec
ochte niet. 2 verstaen G veistae. — mach ic G magic. 3 Mer G Maer.
— scrifture G scriftuere. — daer G der (d'). 4 significacie G significate. —
woerden G woerde. 5 daer G der (d'). — mach ic G magic. — verstande
G verstane. — naken volgt in G onmzddell jk op magic. — come ic G
comic. 6 verstaen G verstane. -- soe maghic G so magic. 7 leer ic G- luit.
8 is G es. -- merken CT merckene. -- boeken G bneke. 9 onvermingheden
G onvermiagden. — soe G so. io ofte G ochte. — walscer G walscher.
— woerden G woerde. — ofte G ochte. — emghen andeien G enegher
andere. II tale G talen. — ghesaiet G ghezaeyt, met dien verstande
dat achter ghe., dat op het einde van den regel komt, nog een recht stokje
staat dat doorgeschrapt is : de afschrfver was bl jkbaar op het punt
.eens f te sc 7zrgoen. — is G es. — dat selve G dat selve dat. —12 dietsche
G dietschs. — volcomenre G volcom-.likker. -- lieden G liede. 13
ghemeinlic G ghemeynlec. -- in dien in D aaneen, door my gescheiden. 14
ofte G ochte. — haer G hare. -- pronominael G pro nominael -15 Als G Alse. — ierste G eerste. i6 anderde G ander. — soe G so.
ghemeinlic `G ghemeynlec. 17 after G achter. — twie G twee.
i8 Dierste G deerste. — dandere G dander, — derde G tderde. -- des
ghelijcs G des ghelijcs vele, 19 silleben G sillaben. 20 auctoei G auctor.
meinde G meynde. — die G de. -- waerheit in G afgekort wheit. -volcomelic G volcomelijc. -- leren G lerene.

JAN VAN RUUSBROEC.

20

soe heeft hi volmaectelic sine artikelen ende sine woerden
ende sine sentencien ende sine boeken volscreven ende
volbrocht ter eren Gods ende (te) onse salicheit (r).
I soe G so. — volmaectelic G volmaectehjc. — woerden G woerde.
G boeke. — volscreven G volcreven met eene f in rooden inkt
tusschen 1 en c in bygeschrezen. 3 volbrocht G volbracht ; wat verder in
D nog volgt ontbreekt in G, waar men daarentegen nog leest : Hier
eyndet dit prologhe op die navolghende .v. boeke — te niet in D.
2 boeken

(i) Dit alles is wel een onwederlegbaar bewijs dat men reeds in de
i4de eeuw met bewustheid anders schreef dan men sprak, met andere
woorden : dat er wel degelijk eene schrijftaal bestond.

(Wordt vervolgd)
WILLEM DE VREESE.

t. ZritttIntittIttt
= PARNASSIENS. r

Parnassiens » zijn gesproten uit den kloeken
en sappigen stam van 't Romantisme. Vol minachting voor de « Psychologen » of zielenkun,d igen, arme wroeters op een arm pleksken, halverwege
den Zangberg, wanen zij de eerste veroveraars te zijn
van de Muzenbron. De veldheer der Parnassiens is
Leconte de Lisle ; zijn staf bestaat uit Theofiel Gautier,
Coppée, Sully-Prudhomme.
E «

ii

LECONTE DE LISLE.
Karel Delisle werd geboren te Bourbon (eiland)
in 1818. Zijne ouders waren herkomstig -uit Bretanje.
In zijne jeugd reisde hij voor handelszaken. Leerzuchtig en rijk begaafd, verzamelde hij in Oost-India
eenen schat van kennissen en tafereelen welken hij te
te Parijs, in eerre kamer op een vierde verdiep, ten toon
zou spreiden. De « Orientales » van Hugo, waren de
glinster die het heilig vuur bij hem deed ontvlammen.
Het Indië der Brahmienen en het fabelachtige Griekenland bezong hij met voorliefde. Van het begin zijns
verblijfs in de Fransche ' hoofdstad (1847), deed de Kreool
hevige aanvallen tegen « le hideux royalisme » ; hij
verhief hoog Robespierre en de euvels van 8g en 93; de
Franschen noemde hij « dwazerikken » en de Bretoenen,
zijne gewestgenoo, « een samenraapsel van domooren ».

22

PARNASSIENS.

« Que le grand diable d'enfer emporte les sales populations de la province ! Vous vous figurez a grand' peinel'état d'abrutissement, d'ignorance et de stupidité naturelle
de cette malheureux Bretagne »
Leconte de Lisle ondervond al ras dat de staatkunde
hem geen slijk aan den dijk zou brengen en , hij besloot
zijn onderhoud te zoeken in de Republiek der Letteren.
Bovenmate verwaand en opgeblazen, gevoelde hij niets
dan verachting voor de vroegere en vooral voor de
katholieke auteurs. « Depuis Homére, Eschyle et
Sophocle, qui représentent la poésie dans sa vitalité,
dans sa phénitude et dans son unité harmonique, la
décadence et la barbarie ont envahi l'esprit humain. Ea
fait d'art original, le monde romain est au niveau des
Daces et des Sarmates; le cycle chrétien tout entier est
barbare. »
De schrijvers zijn kitteloorig. Geen wonder dus ook
dat de tegenspraak bitsig klonk en dat menig koud
bad stortte op den spuwenden vuurberg, die .... uitdoofde : de voorrede waar gezegd oordeel prijkte, bleet
achter in de tweede uitgave van « Poèmes antiques »
Leconte was te zeer met zich zelven ingenomen, te
veel zijn eigen aanbidder om niet te mikken op eenera
schepter, in de letterwereld. Hugo, den God, zal hij
naar de kroon niet steken, maar koning zal hij zijn
of, volgens de uitdrukking van A. France : « 1'abbé
mitré et crossé des monastères poétiques. » De 22 jarige
Coppée werd een vrome monnik van de abdij. « Jeune
parnassien, dit-il, respectueux et timide, nous allions
tous les samedis soirs, avec autant d'émoi qu'un hadji
va a la Mercque, passer la soirée chez Leconte de
Lisle, qui demeurait au quatrième étage d'une maison
du boulevard des Invalides. »
L. Veuillot is min , eerbiedig voor de aanbidders
van Vishnou : « Quarante-neuf enfants d'Apollon, garcons,
filles et vénérables, garnissent ce parnasse ; tous grands
rimeurs et la plupart pareils au pullus onagri de 1'Ecriture,
le petit de 1'onagre, qui dresse son oreille pointue vers
le Ciel et qui dit : Je suis libre! »
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Napoleon III schonk aan den oud republikein, een
maandelijksch pensioen van drie honderd frank en hechtte
het kruis van 't Eerelegioen op de borst des makers
van 't godlasterend stuk « Kaïn ». Na Sedan gaf de
erkentelijke schrijver een' republikeinschen volkscatechismus in 't licht. Thiers vertrouwde hem het ambt
van boekbewaarder des Senaats. In 1886, dus op zijn
acht-en-zestigste jaar wierd hij « onsterfelijke », later
dan Coppée en Sully-Prudhomme, zijne leerlingen.
In zijne dankrede spuwde hij zijne gal op het
christen geloof. Alexander Dumas antwoordde, onder de
toejuichingen der Academiekers « dat er, sedert bijna
twee duizend jaar, een klein boek bestaat wiens leering
verheven is verre boven de droomerijen der poëten,
een boeksken dat het aanschijn der wereld heeft veranderd. »
Leconte de Lisle ging geern door voor een ongevoeligaard, voor een' stoïcijn die geen haar geeft om
de volksgunst.
« Dans mon orgueil muet, dans ma tombe sans gloire,
Dussé-je m'engloutir pour l'éternité noire...
Je ne danserai pas sur ton tréteau banal... »

Zoo spreekt hij aan « la plèbe carnassière. »
En nochtans, de grijze man is uitermate gevoelig;
't is een kruidje-roer-mij-niet Zijne majesteit gekwetst
achtende door den criticus A. France, daagde hij dezen
tot een tweegevecht ! De opbruisende Achilles was drieen-zeventig!!

De zonsondergang van den gevierden maëstro bracht
hem zielepijn mede en walg voor 't leven. Hij leed
aan eene hartziekte. Ontelbare verzen had hij gemaakt
op de dood. Geen twijfel of zij zullen, de wreedaardige, een spokendans voor zijn stervend oog gedanst
hebben. Hoe zoude het hem niet binnengeschoten zijn
wat hij dichtte :
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« Tais -toi. Le Ciel est sourd, la terre te dédaigne;
A quoi bon tant de pleurs si tu ne peux guérir?
Sots comme un loup blessé qui se tait pour mourir
Et qui mord le couteau, de sa gueule qui saigne.
Encore tine torture, encore un battement;
Puts, rien; la fosse s'ouvre...

Een priester werd gevraagd, door de familie, bij
den stervende. Hij kwam te laat! In de kerk van
Sint Sulpicius galmde de a dies irce a over het lijk
van den man die den schrikbarenden doodenzang dorst
parodieeren en eens den wensch uitdrukte van teMogen
ogen
indifférent et vieux,
se coucher et dormir en blasphémant les dteux.

Pater Jansen schreef eene merkweerdige critiek over
dien auteur, « Niemand, zegt hij, heeft met zooveel
naarstigheid als hij de natuur gadeslagen, met zooveel
getrouwheid tot in de kleinste bijzonderheden hare
grootsche tafereelen afgemaald, met zooveel kracht en
kleurenrijkdom de majesteit der Amerikaansche wouden
op het doek geworpen. Bij hem wordt de pen een
penseel; hij wekt betooverende vergezichten met duistere
wouden, hemelhooge bergen, grenzelooze vlakten..... a
Zijne verbeelding moet hem meer dan eens verlangend
terugvoeren naar het verre geboorteland, onder den
blauwen hemel van Bourdon, in het Eden der Planten,
te midden der slapende wouden, op de boorden der
rivieren of de zachte helling der bergen. Achter de
smalle schrijftafel, onder de « coupole a der Onsterfelijken, waar hij den zetel van Hugo bekleedt, in den
kring der getrouwe volgelingen, overal straalt nog in
zijn oog het lieve vizioen.....
Veuillot erkent ook het dichterlijk talent van den
beruchten Parnassien. « Het meeste getal zijner verzen, a
zegt hij, « zijn kunstig gebeiteld, klinkend, `loeiend,
vlammend, van het beste staal van Damas, in staat
rotsen te klieven, maar hij beschrijft overdadig, bij
gebrek aan personneele vindingkracht. Vergenoegd met
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liet uitwendige te aanschouwen dringt hij niet tot het
hert en het sap, hij snijdt enkel in de schors der
poezij. » Behagen, zachtjes roeren, « sympathie » verwekken, zulks beoogen de Parnassiens niet, maar wel
de ooren doen tuiten van scherpe bazuink l anken, de
,00gen verblinden met schetterende kleuren. Als landschap- en dierenschilder staat Leconte de Lisle op den
eersten rang. « Niemand heeft met zooveel kracht, met
zulke breede, penseeltrekken, met zooveel majesteit in
,de kleur en zooveel vastheid in de lijnen, den rijken
wasdom der keel kringen weergegeven. » Zijne dieren
zijn levend, wel gespierd, en pralen voor u in al de
woestheid van hun wilden aard... En welke juistheid
van waarneming! Welk geoefend oog om juist de schilkleiachtigste bijzonderheden uit te kiezen! Welke brutaliteit soms in die beschrijving!... « Leconte de Lisle
heeft nog elders dieren aanschouwd dan in het « Jar& n
des Plantes » te Parijs. » Wij erkennen zijn originaliteit in 't malen der olifanten, kernels, leeuwen, tijgeis,
panters, condors, colibris enz van zijne geboortestreek,
maar of vele zijner beschrijvingen niet voor « type »
hebben beelden, groepen en monumenten die prijken
in den -« Louvre » en elders, dat is eerie andere quxstie.
Veuillot verwijt hem « la coloration artificielle de gravures connues » en hij stelt hem onder zijn naamgenoot
Delille, die in de voorgaande eeuw min na te bootsen
vond, in het openbaar wereldmuseum
De auteur van « Poèmes Barbares » voegt zich
naar Hugo. Hij maakt even krachtige, vonkelende,
soms ruwe en stroeve verzen ontsierd al te dikwerf
door harde en wilde eigennamen waar de tong op struikelt. Hier en daar zweven zijne denkbeelden in nevelen
die gemeenlijk losbarsten bij dondergeknel en bliksemstraal. Toch ontbreekt hem niet 'altoos eenvoudige sierlijkheid. Liefst ja, penseelt hij panters, najaslangen,
reuzen, duivelen, spoken, bloedige vizioenen (met deze
laatste gaat hij al te kwistig om), maar hij vergast
bijwijlen op zacht en snel vloeiende verhalen. « Un acte
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de charité (Poèmes barbares) » zou een perelken mogen
genoem i worden ware 't niet dat de dichter, immer
bekommerd met « effecten », de liefderijke mevrouv*,
een engel van naastenliefde, het vuur deed steken aan
eerie schuur, die tot schuilplaats diende aan zes honderd
uitgehongerde bedelaars.
« Pleine de dévoument et d'une force éírange
Elle barricada tous ses pauvres amts.
Aux angles du réduit de sapin et de chaame
Versant des pleurs amers elle alluma du feu.
-- J'ai fait ce que j'ai pu, je vous remets a Dieu,
Cria t-elle, et Jésus vous ouvre son royaume, »

Voor Leconte de Lisle als voor Olympus, schuilt
er in 't christen gemoed niets dan ondeugd of wreedaardig zinsbedrog.
Niet alleen voor wat den vorm betreft, maar ook
met -den grond zijner gedichten is Leconte de Lisle
een geestverwant van den auteur van « légende des
siècles ». Hij is trotsch op zijne alwetendheid. Alle
landen heeft hij bezocht, alle eeuwen opgedolven, de
godsdienstleer der volken waargenomen. Voor Griekenland, ik versta, het land van Homerus en Pericles valt
hij eerbiedvol op de knieën. Hellas alleen is bekwaam
om nieuw bloed te gieten in de droog getrokken aderen
der kunst.
Het heidendom wordt opgehemeld, het christen
dom verpletterd en verguisd onder eenen stof tvloed van
smaad en laster. De woedendste aanvallen van Hugo'
in de « Chátiments » schijnen gematigd als men ze
vergelijkt met bij voorbeeld « les Paraboles de Dora
Guy ». Schuimbekkend noemt hij den Paus
Bandit de terre et d'eau que le diable a sacré
Pour être au grand soled un blasphème mitré!

Na Juliaan, Voltaire, Hugo, voorspelt hij op zijne
beurt den ondergang der Katholieke Kerk.
« L'église est moribonde en son chef et ses membres. »
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De weg naar den Hemel is verlaten ; alle zielen
gaan verloren.
« La route est vide ou s'en venaient les Ames;
Toutes cuisent, sitSt la mort, aux grandes Hammes.
Et le portier divin, tant harcelé jadis
Laisse pendre les clefs, aux Bonds du Paradis. »

Een staalken, niet waar, van ernstige schimp !
Onze cc vates » treedt ook op als zedenmeester.
Juvenal slingert geen forscher zweepslagen op den ru g
der verbasterde en bedorven wereldlingen. Zijne wrakende
stem dondert en brandmerkt als deze van een profeet.
Hoort
Aux modernes.
Vous vivez láchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Chátrés dès le berceau par le siècle assassin
De toute passion vigoureuse et profonde.
Votre cervelle est vide autant que votre sein
Et vous avez soufflé ce misérable monde
D'un sang si coriompu, d'un souffle si malsain
Que la mort germe seule en cette boue immonde.
Hommes tueurs de Dieux, les temps ne sont plus loin
Oii, sur un grand tas d'or vautrés dans quelque coin
Ayant rougi le sol nourricier jusqu'aux roches,
Ne sachant faire ni des lours, ni des nuits,
Noyés dans le néant des suprêmes ennuis,
Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches.

Met eerbied en mededoogen spreekt hij van Jezus
0 Dont l'ineffable (?) sang est perdu pour les hommes.
Le Roi Christ était doux, plein de miséricorde. »
Eilaas, 't is maar een schijnbare vereering van
onzen Zaligmaker, een middel of beter een « truc »
om de vraatzucht, den bloeddorst en den hoogmoed der
Pausen, prelaten, monniken en christene prinsen te kunnen
geeselen. Wie zoude het vermoed hebben ? Jezus was
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.doodeltjk droef in den Olijvenhof, als hij voorzag dat
de Pausen van Rome hem zouden onderkruipen. Een
vizioen liet hem ontwaren, op de zeven heuvelen van
Rome, een vreeselijk dier met tien duizend muilen, en
elkeen ervan
« Vomissait sur la terre en épais tourbillons
Des hommes revêtus de pourpre et de haillons,
Portant couronne et sceptre, ou 1'épée ou la crosse, »

Met Jezus' roede jaagt hij de koopers en verkoopers
uit den Tempel ; Jezus' verwijten slingert hij naar
« Cette engeance
Qui fait de la maison divine une caverne. »

Wat « sympathie a voor Jezus ! En toch, hij gelooft
aan Hem noch aan zijn Goddelijken Vader, en blasphemeerend snauwt hij
« Le temps, Nazaréen, a tenu ton défi ;
Et pour user un Dieu, deux mille ans ont suffa, »

Verschooning, gestrenge bestraffer van 't menschdom,
maar hoe durft gij, heiden, nihilist, aanbidder der stof,
u het recht aanmatigen van met Jezus' geesels te kastijden? En welk redmiddel biedt gij den ongelukkigen
wroeters om uit den afgrond der ondeugd op te staan ?
Gij roept hun toe : « het leven is een vliegend kwaad !
Alles is ijdelheid ; men lijdt niet, men verheugt zich niet »
« l'angoisse et le bonheur so pt le rêve d'un rêve. »
Gij walgt van mensch te zijn, en als de « modernen »
zich wentelen in goud en slijk, gij slingert hun uwe
vermaledijdingen naar 't hoofd alsof zij eene zedelijke
wet hadden overtreden, wet welke gij zelf over boord
werpt,, in duizenden rijmen ? Ja, duizendmaal hebben
zij gelijk van te spotten met uwe « anathemas a als
alle stervelingen zijn
« Pour le vorace oubli, marqués du même sceau. »
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Daarbij, wat zal hun de rechtveerdigheid en zuinigheid baten bij uwen Jehova-tyran aan wien Adam, op
't einde zijns levens wanhopend klaagt
« Et maintenant, Seigneur, vous par qui j'ai dil naÎtre
Grace ! Je me repens du crime d'être né ! »

« Multa licent poetis ! » Echter, God en zijnen
Zoon beurtelings vereeren en hoonen, bewierooken en
loochenen, het katholiek geloof, de dood zelf als speelgoed aanzien, naar gelang der onderwerpen of zijner
kuren, is dat niet een oneerlijke handelwijze, eene al
te verre gedreven grappigheid? Opmerkenswaardig ishet dat die trotsche vrijdenkers, die Titans-hemelbestormers, instinctmatig gebruik maken van het OpperWezen, de H. Maagd, de engelen en de duivelen, de
hel, den hemel, den Bijbel, de christene waarheden en
legenden, en dat hunne beste gedichten dit alles voor
grondvest hebben? Is dat den godsdienst geene hulde
brengen? Aan die « geniale farceurs a past wat gezegd
werd van sommigen die
., .....

pour nier a l'aise la lumière
Du fil de la malice ant cousu leur paupière.

Lovendegem.

E.
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SANSCULOT EN BRIGAND

Iv.
[4 Juli 1789 was de Parijsche Bastille
onder de hamerslagen en de hoerakreten van
het verblind en opgewonden volk ingestort. Van
toen af brulde het ontmuilbande beest der Revolutie
moord en brand over geheel Frankrijk. Overal spuwden
riolen en krochten eene dolzinnige menigte uit, die
weldra 's lands bodem overdekte, en, met vlammen van
dierlijken lust en van geile dronkenschap op het verwilderd gelaat, met hellewoede in het herte, storm liep
tegen autaar en troon. Beide werden omverre gekanteld, en, gelijk sedert een tweehonderdtal jaren de Valois
en de Bourbons de ontucht en de schande met het
koninklijk diadema getooid, en die, tot afschuw en verergernis van het volk, den lande hadden voorgesteld,
greep nu ook de onbeschofte beulsknecht het bloedende
hoofd van zijnen vorst, en stelde het insgelijks den lande
voor onder het gegrinnik van eene ontaarde menigte. Zoo
zou het schavot van den vromen Lodewijk XVI het schandebed uitboeten van zijne wulpsche voorzaten. Dezen hadden al spottende met Kerk en Godsdienst gespeeld ; het
volk kwam, wierp adelschilden en brieven het slijk in,
en speelde op zijne beurt met de kroon en den schepter
van edelen en koningen.
Want inderdaad de Fransche Revolutie en is niet
opgedoemd uit den schoot van het volk. Zij is vooral
het werk der machtigen ; zij is het gevolg van zedeloosheid met goddeloosheid gepaard, en haar gift en hare
besmetting druppelen neder van den troon der vorsten.

9

EN

SANSCULOT EN BRIGAND.

31

Frankrijk's grenzen waren welhaast te eng, om
den stroom der Omwenteling binnen zijne dijken te
houden. Ons vaderland stond, eilaas ! het eerste open
voor den vloed.
In 1792 won Dumouriez den bloedigen veldslag
van Jemmappes op het Oostenrijksche leger, en België
viel eene eerste maal in de macht der Republikeinen.
De groote hoop onzer landgenooten, wij bekennen het,
had den draai der gebeurtenissen min of meer met
onverschillig oog nagezien (r). De Franschen hadden
onze vaderen wel met ronkende schriften uitgelokt, om
de Duitschen te helpen verdrijven : « Nederlandsch volk !
riepen zij ons toe, wij zweren u vrij te maken! » Doch,
hoe bitter en versch ook de knevelarijen van het kleingeestig
en kortzichtig Oostenrijk in het geheugen nog lagen,
waren zij, die de handen om hulp tot de Franschen
uitstaken, betrekkelijk weinig in' getal...
Al wonder! De Democraten en Vijgen alleen, zij
juist die vroegertijds met Oostenrijk tegen de Patriotten
hadden saamgespannen, draaiden nu ook met den
wind naar Frankrijk over, en maakten deels de voor-.
wacht van het Fransche leger uit, of stonden langs de
wegen gereed om de inrukkende Jacobijnen toe te juichen.
Eere en lof zij in het voorbijgaan aan de toenmalige
Vrijmetselarij gebracht, zoo het wel verdienstig heeten mag
zijn vaderland te verraden !
Men staat bijwijlen verstomd over den snellen en
verbazenden triomftocht der Jacobijnsche legers door
België, Holland en Duitschland ; en die verwondering
klimt nog hooger, als men nagaat, hoe die krijgsmachten
somtijds, ik zal niet zeggen door een onkundigen, maar

(i) Men leze daarover den hr MATHor's (L van Ruckelhngen)
Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden, 179-)-1795. tweeden
druk; blz. 38 en vlg. Wat inzonderheid het prinsdom Luik aangaat, waar de revoluttonnatre denkbeelden zoo diep in 't volk zaten,
raadplege men de vóór, eenige jaren bekroonde studie van den
Heer H. LONCHAY, leeraar aan 't Atheneum van Brussel, handelende
over Luik, Frankrijk en de Nederlanden in de XVII en XVIII eeuw.
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door den lafsten der republikeinsche veldheeren, door?
eenen Custine namelijk aangevoerd werden (i). Doch
de Vrijmetselarij in hare schriften, en Custine zelf in,
zijn dagboek lossen ons dit raadsel der geschieienis op.
Lessing, Fichte, Ramsay en Fischer -- bepalen wij ons
bij die namen, -- die toen aan het hoofd der metselaarsloges stonden, houden eenvoudiglijk alle vaderlandsliefde voor belachelijke beuzelarij; en, daar juist ten
tijde der Fransche Omwenteling de Vrijmetselarij har e
duizenden armen verder en klemmender dan ooit over
Europa uitstak, valt het niet te verwonderen, dat het
truweel ruim zoo machtig was als de degen om steden
te bemeesteren en gemoederen over te halen. Menheeft toen dappere Oostenrijksche legerkorpsen van verontweerdiging en razernij zien beven, daar hunne aanvoerders, aan de Vrijmetselarij verkocht, hunnen degen
zonder stoot of slag in de handen der Franschen afgaven.
Wat er ook van zij, zeker is het en door de geschiedenis bevestigd, dat de Belgische vrijmetselaars hunnen(1) Men ra idplege daarover : La Franc-maconnerie.. par urr
ancien Rose-Croix; Paris, libr. Blond et Barral; bl. 354. -- Met
feiten ten bewijze besluit de schrijver : « ye puis donc affirmer,
ec que depuzs 1792 maconnerze et trahicon sont deux mots synocc nymes. » Zie bl. 374.
Hoe ridderlijk Custine zich in Duitschland gedroeg, leere hetvolgende : Den 24 October 1792 veerdigde hij, vol opgeblazenheid,
eenen oproep uit tot cc de onderdrukte meuschheid in Duitschland ,
l'humanzté opprzmée en Allemagne »!... « Uw eigen, vrije wil
cc zal over uw lot beslissen », sprak hij. « Zelfs in geval gij de
cc slavernij zoudt verkiezen boven de weldaden welke de vrijheid
cc u aanbiedt, zult gij nog meester blijven de dwinge l andij aan
« te kleven, die u terug in de ketens zal smijten! Ik zal maar
« oorlogsschatting afeischen van hen, die tot nu toe u verdrukten ! »
Ja, en hoe ging die Fransche veldheer te werk ? De stad Worms
geloofde in zijn eerewooid, en gaf zich vrijelijk over. Zonder
eenigen weerstand te ontmoeten trekt Custine binnen ; maar eens
zoo verre, dan legt hij den burgers eene brandschatting op van
1,200,000 livres Ge kunt denken, hoe het Magistraat versteld
stond over die laffe daad. Het dierf eenige opmerkingen nopens
die ongehoorde som inbrengen : de man antwoordde enkel, dat
zij zwijgen moesten, of hij zou de stad te vuur en te zweerd
verwoesten! .. Cfr. JAHNS ' Geschiedenis van hetFransche leger; het
feit staat aangehaald in den h r LEMAIRE zijn art , De la mission
sociale de l'armée, 1885 -- Men raadplege ook over de kuiperijen ier toenmalige viijmetselarij het hoogex vermelde werk van
N. DESCHAMPS, o. a. bl 163.
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aanhang in Parijs over al de beraadslagingen onzer
vorsten inlichtten, en dat hunne handlangers en huurlingen,
onder de benaming van Franco-Belgisch legioen, de
eerste kogels op het arme vaderland losten !
Benijdensweerdige eer I Waarachtig , de huidige
staatspartij, op wier voorhoofd de Heer Coremans zoo
grifweg en terecht het schandmerk van Partij van
Frankrijk inbrandde, het Liberalisme, zoo innig vereenzelvigd met de Vrijmetselarij, heeft ridderlijke, heeft
voorbeeldige voorgangers !
Doch houden wij ons nader met de Fransche overweldigers bezig.
Onze vaderen, bijna allen zonder onderscheid, waren
gauw de vrijheid der Fransche Republiek moede, en zij
juichten uiter herte bij de nederlaag van Dumouriez te
Neerwinden (18 Meert 1793), welke het Oostenrijksch
gezag alhier herstelde. Die vreugde was echter van
korten duur. Op den 26 Juni 17 9 4 verloren de Bondgenooten den slag van Fleurus tegen Pichegru. België
werd door Oostenrijk aan zijn eigen overgelaten, en
als ter prooi geleverd aan den willekeur der getergde
Sansculotten. Den 28 September 1 79 5 verklaarde de
Conventie de vereeniging van België's gouwen en van
het prinsdom Luik met het Fransch Gemeenebest voldongen en volkomen, en bevool zij tevens, dat al de
wetten der Republiek in die veroverde landen zouden
toegepast worden. Op den 16 April 1797, erkende Oostenrijk, bij voorloopig vredeverdrag te Lioben, hetwelk den
17 October te Campo-Formio voltrokken en bevestigd
werd, de gebeurde inpalming, en daarmeê was over ons
lot ten volle beslist, het onrecht onwederroepeliik bekrachtigd en de slavernij in wet veranderd (i).
(1) In de vet zameling leesboekjes voor het volk De Familiekring
(4e jaar, 1869 ; Mechelen, bij E en J. van Moer), verschenen vier deeltjes

getiteld Hansken de Pakdrager, of dagregister der voornaamste
voorvallen en decreten in Frankri j k en Belgie, van 1789 tot 18oi, door
J B VAN BAVEGHEM. Wij achten dit werkje een der beste boekjes over
die stof. Het diende meer gekend te zijn. Hier en daar hebben wi j er
eenige feiten uit ontleend.
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V.
Doch hoe had zich middelerwijl de Republiek in
Frankrijk ontwikkeld en versterkt?
Werpen wij hier 'nen blik achteruit, en trachten wij
in eenige breede trekken het nieuwe bewind af te schilderen. Volgen wij daarom de Republiek van hare_ opkomst
tot bij hare zegepraal; slaan wij haar gade in Frankrijk,
om ze daarna, bij 't overvoeren van haar regeeringstelsel,
in ons vaderland na te sporen.
Te allen tijde riepen de dwaalleer en het oproer de
edelste deugden in, om onder hun schild de ijselijkste
wanorders te plegen (t). Dit leert de geschiedenis van
vroeger, dit bewaarheiden de feiten van heden.
Toen het Protestantisme der XVI eeuw van de katholieke vorsten vrijheid van geweten voor zijne aanhangers
afvorderde, kon het op zijne beurt geene enkele gouw aanduiden, waar het, zelf meester, de gewetensvrijheid metterdaad aan katholieke medeburgers toestond. Hevig -is men
naderhand uitgevaren tegen Lodewijk XIV, die het Edict
van Nantes introk ; men vloekte in de protestantsche
wereld, en men vloekt er nog die onverdraagzaamheid van
den Franschen koning; maar weten dan die apostels van
verdraagzaamheid niet, dat zij nooit een edict van Nantes
konnen of moesten intrekken, om de eenvoudige reden,
dat zij er nooit een aan hunne katholieke onderdanen
toestonden?..., « Al wie van gematigdheid en voorzichtige heil spreken durft, n schreef de protestantsche raadsman
van Graaf Willem Frederik van Nassau, « wordt als
« papist behandeld en als kwakzalver en verrader. » En

(2) Den 16 October 1793, werd Koningin Marie-Antoinette onthoofd. Die zelfde maand -- den 31 October — volgden 21 vertegenwoordigers, tot de parti j der Girondij nen beho'mende, haar met de
beulskar op; en oordeelt met wellen helschen drift de guillotine te
werk ging : Op 38 minuten tijds was alles gedaan' Tot die laffe staatspartij rekent men ook de befaa,nde vrouw Ro land. Toen men h iar
naar het schavot leidde, ging men voorbij het standbeeld der vrijheid.
ec 0 vrzj tiezd!» zuchtte zi j , u Wit al schelmstukke,i men onder uwen
naam uitvoert!» Diepe waai held toen en hedendaags I
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toen de apostaat Datheen in de St Baafs-kerk van Gent
predikte te midden der verbrijzelde autaren, der verbrokkelde kunstwerken en onteerde graftomben, toen riep
hij onbeschaamd uit, dat « de vrijheid van godsdienst
« toestaan eene goddelooze zaak was, en bet rein Evangelie
« van Calvijn en Luther alleen recht op leven bezat. » Hij
sprak zooals Luther schreef : « Met \vapengeweld moeten
« koningen en vorsten het Roomsch Sodoma, de pest des
« aardrijks, aangrijpen, en met die zaak kort spel maken
« niet door woorden maar met het staal. »
Zoo luidde de taal van het Protestantisme. Doch
voerde de Fransche Omwenteling eene andere taal? 0
neen! En 't kon ook moeilijk. De Revolutie en is anders
niet dan het goddeloos philosophisme van Voltaire en
zijne trawanten in werken tot stand gebracht en uitgevoerd,
en wat is op hare beurt die dwaalleer, die philosophie der
XVIII eeuw? Zij stamt rechtstreeks af uit de ketterleer
der XVI eeuw; zij is de dochter van het Protestantisme,
doch eene dochter, harer moeder weerdig, die niet zelden
de spitsvinnige wreedheid van die moeder weet te overtreffen...
Het valt ons teenemaal onmogelijk, volgens tijdsorde
aan te teekenen de puinen en lijkstapels, door de Revolutie opeengehoopt. Bepalen wij ons zelven bij eenige
feiten, welke de onpa-rtijdige toeschouwer, de geschiedenis
onthouden heeft na het afloopen der gruweldagen. Feiten
spreken luide en liegen niet.
` Al wat met godsdienst en koningdom in betrekking
stond werd ongenadig uitgeroeid en weggevaagd. Niets
vond verschooning, noch de stramme ouderling, noch de
schuldelooze knaap, noch de knielende, kruipende moeder,
noch het gillende teedere wicht aan hare borst, en zoo de
bel ooit monsters op aarde gespuwd heeft (1), dan zijn
(i )Zoo getuigt de Republikein Prudhomme zelf,over den sansculot
Le Bon, het monster van Atrecht, sprekende : « La mission de Le Bon
cc dans les départements du Nord peut être compai ée à l'apparition de
a ces noires furies si redoutées dans les temps du paganisme. »
,.... Eilaas ! wale Le Bon maar de eenige verschijning geweest!
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het zeker de Fransche Sansculotten en Jacobijnen geweest.
Om hunne wraak te koelen en hun doel te bereiken
ontzagen zij geen enkel middel ; hoe onrechtveerdig en
gruwzaam het ook was, wierd het van stonde af loffelijk
en heilig, waar het maar eenigerwijze met de uitvoering
hunner inzichten strookte.
Een eerste middel dat zij aanwendden, was de verbanning.
Meer dan i 5o.000 Franschen vluchtten uit hun
vaderland weg, en zeker ware dit getal verbazend geklommen, hadde men later de grenzen met geene patrouilles
dermate bewaakt en afgezet, dat weldra alle vlucht zonder
levensgevaar onmogelijk wierd.
Een tweede middel dat zij zonder omzien en wroeging
gebruikten, was de berooving van alle vrijheid.... en dit
werd niettemin in den naam der vrijheid gepleegd ! Genen
werd het streng verboden huis of gemeente te verlaten ; dezen
sloot men op in afzichtelijke kerkers. Laat mij hier wijlen
Dr Nuyens naschrijven ; Het getal dezer (laatste) slacht« offers was ontzaglijk. Ofschoon de guillotine dagelijks
tal van cellen wederom beschikbaar stelde, waren te
Parijs de 36 gevangenissen en de 96 voorloopig daartoe
ingerichte gebouwen niet toereikend, om allen te bevatten. Behalve de 40,000 hulpgebouwen, telden de 1200
gevangenissen in Frankrijk, door elkaar, meer dan 200
personen. Op den 9 Florial, jaar II, versmachtten, in de
hoofdstad alleen, 7840 personen in de kerkers. Volgens
Beaulieu, klom, kort voor Thermidor, het getal over
« Frankrijk tot 400,000. Onder de ongelukkigen bevonden
a zich tal van onschuldige kinderen.... Het lot van dieven
en moordenaars onder het koningdom was heilig bij dat
cc der gevangenen onder het Jacobijnsch bewind. De holen,
« waarin zij bij menigten verbleven, waren onzindelijk en
vuil; de lucht was er verpest, en mannen die met den
« blos der gezondheid op de kaken den kerker waren binnenc getreden, traden als geraamten er uit naar de guillotine.
In twee maanden tijds stierven te Nantes van de 3000
gevangenen 3000 aan typhus en besmetting. De kerker
ct
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straf was eene pijniging, meestal doodelijk, veel ver« schrikkelijker dan de valbijl. »
Doch daarbij bepaalden zich de straf- en wraakmiddelen der Republikeinen nog niet. Honderdmaal, neen !
Een derde middel, hun gewoon middel was de dood na of
Tonder vonnis. D r Nuyens schrijft hier uit H. Taine over :
« Honderd acht en zeventig rechtbanken, waarvan er 40
« (rondgedragen worden of) ambulant zijn, spreken over
a geheel Frankrijk doodvonnissen uit, die bijna op staan(( den voet worden voltrokken... Men vonnist den vader
a om den zoon, de dochter om den vader. Van tal van
beschuldigden woidt het vonnis niet eens geschreven.
« Wat mij betreft, zoo spreekt Vilate, een rechter over
a leven en dood, ik ben altijd overtuigd ; wie in de
a Revolutie voor het gerecht komt, moet veroordeeld
a worden ii (1) .... 0 republikeinsch recht ! o republikeinsche gelijkheid! Het zoogenaamd Gerechtshof der Omwenteling sprak maar é ne straf uit, namelijk de doodsstraf. Ieder burger was gemachtigd al de dusgezeide
samenzweerders of vijanden der Republiek vóór dien raad
te dagen. Bewijsstukken hunner plechtigheid had hij
daarom niet van noode, en verdedigers mochten den
betichte ook niet bijstaan ; voegt er eindelijk nog bij, dat
geen verder beroep op een geste eken vonnis overbleef...
0 ja, en dat mag wel rechtveerdigheid heeten 1 (2)
J. MUYLDERMANS.
(Wordt voortgeTet.)
_
Al

(i) Iets over H. Tame en diens jongste werk, door D'' NUYENS, in
On .re Wachter, n1 5, 1885
(2) Zie daarover de geschiedenis Hoe het er toeging met de rust
en den vrede onder de Fransche Republiek laat het volgende vermoeden : « Pout l'exécution de la loi des suspects, du 21 septembre 1793,
« plus de 5o,000 comités révolutionnaires turent installés sur la surface
,« de la France. D'apiès les calculs du conventionnel Cambon, els cot« taient annuellement 591,000,000 (assignats) Chaque membre de
« ces comités recevait 3 It . pal jour, et Os étaient 540,000. C'étaient
« 540,000 accusateurs, ayant droit de désigner it la mort. A Paris,
« seulement, on comptait 6o comités révolutionnaires ; chacur, d'eux
« avait sa pi tson pour la détention des suspects » Aangehaald uit het
Abrégé de l'histoire de Fi ante, détaché textuellement des études
htstoriques, par M. DE CHATEAUBRIAND; bl. 2q0-287 -- Men raadplege
nog : Histoare du tribunal révolutionnaire avec lejburnal de ses actes,
par H. WALLON, membre de l'Institut. Paris, Hachette, 1880.
•^
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EZEVEMEEZEZ
HULDE AAN 11.11. MAJESTEITEN
ONZE GEEERBIEDIGDE KONINGINNEN

WILHELMINA & EMMA,
bij hun bezoek aan Maastricht op zo Mei 1895.

(<

Koninginnen komen ! »
Klinkt het luid naar wijd en zijd;
Welke ontvangst was ooit zoo schitt'rend
Als de stad hun thans bereidt !

NZE

Allerwegen glorievanen,
Groen, muziek en wellekom,
Blij de carrillonnetonen
Zwaar en statig klokgebrom;
Eerebogen en guirlandes
In de nationale kleur;
Bloemenrijk versierde gevels,
Huldeblijken voor elks deur;
Eerewacht en corporaties,
Jubelende burgerij;
Alles leeft en is in feesttooi,
Oud en jong is even blij.
Vaderlandsche Oranjestrikken,
Waarvan elk een trouwe tolk
Der onwrikb're vorstenliefde
Van het hun verknochte volk.
Met klaroenen en schalmeien,
Met choraal en jubelzang
Wil men hunne komst begroeten,
Komst, verbeid reeds jaren lang !

KONINGINNEN WILHELMINA E N EMMA

Heil U , heil U , Koninginnen
Van ons dierbaar Vaderland
Heil, U , heil U , Wilhelmina,
Parel van den adelstand!
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Geve de Almacht dat nog jaren
Gij ons dierbaar land bestiert
Met die hefde, vrede en trouwe
Die uw wijze Moeder siert.
Moge God U g'nadig sparen
Voor wat ramp of tegenspoed;
Leef voorspoedig, leef gelukkig,
Dat doet 't Limburgsch harte goed!

Wilhelmina, Koningmne,
Zie goedgunstig op ons neer;
U zij onze onwrnWre hefde,
U zrj onze hulde en eer !
GEVE HET OPPERWEZEN
ALLE
H E I L EN ZEGEN
VOOR
ONZE KONINGIN W I L H E L M I N A
HOOP EN TROTS
VAN
-

NEÉRLANDS V O L K !

Leve, leve Wilhelmma,
Konmgin van Nederland!
Eeuwig bhjve ons aller trouwe
Aan haar Vorstenhuis veipand!

Leve, leve Wilhelmina,
Onze jeugd'ge Koningin!
Dat ze leve vrij van zorgen
En ons aller hart gewin' !

Leve, leve Wilhelmina.
Neérland's dierbre Koningin!
Onze onwnkb're vorstenliefde
Zij voor eeuwig haar gewin !

En gij, Moeder-Komnginne,
Eveneens door elk bemind,
Weet, dat voor een moeder gelde
De eer en Hulde aan 't eigen kind!

MOEDER EN KIND

Moeder, waarom al die vlaggen 2
Moeder, waarom al dat groen 2
Is naar Sint Servatiuskerke
Weer een bedevaart te doen 7
Kindlief, wil niet zooveel praten;
Trek uw schoonste kleertjes aan,
Heel de stad viert feest op heden,
Spoed u, 't volk stroomt reeds te saAm.
Moeder welk een feest kon 't wezen
't Moet toch wel heel schitt'iend zijn,
Alle menschen' houden zondag,
Rij k en arm, zoo groot als klein.
Kind, wat plaagt gij toch met vragen
Straks zult, ge alles, alles zien,
Maak nu- spoed, wij gaan te samen
Dankbaar onze hulde biên.
Moeder, doen wij dat niet daagliks
Aan den Gever aller goed 7
Danken wij Hem niet, en vragen
Dat Hij altijd ons behoed' ?
Ja, mijn schat, ga met het brengen
Uwer hulde aan God steeds voort.
Geef den Koning wat den Koning,
Geef aan God wat God behoort !
Waarom spreekt gij van een « Koning » 7
Is God niet onze Opperheer,
Die met wijs bestier en goedheid
Weldoend schouwt op 't aardrij k neer 7

MOEDER EN KIND

4l

Hartje, dat is de Opperkoning
Over 't aardsche en 't eeuwig rijk,
Zoo heeft ook voor deze wereld
Ieder Koning zijne wijk.
o Hoe rijk en schoon moet zulke
Koning toch wel zijn op aard;
Heerscht hij als onze Opperkoning
Dan is hij wel hulde waard.
Zó6 had Nederland zijn Koning
Maar, helaas, hij is niet meer ....
Doch hij gaf ons voor vergoeding
Zijne Wilhelmina weer.
Zij is dus als 's Koningsdochter
Koninginne van ons land,
Aan Haar dient dus onze hulde,
Onze liefde en trouw verpand 7
aan Haar toon uwe hulde
Uwe toegenegenheid •
« Leve, leve Wilhelmina ! »
Roep het luid naar wijd en zijd !

ja,

Moeder, hoor de klokken luiden,
'k Hooi trompet en feestgezang.
Alles juicht en jubelt blijde
« Wilhelmina leve lang 1 »
Engeltje, onze stad wordt heden
Met de trouwvolste eer beloond,
Wijl die lieve Wilhelmina
Met haar Moeder bij ons woont.
Kom dan moeder, kom nu spoedig,
Zie daar nadert reeds de stoet.
Wilhelmina, Wilhelmina,
Wees van moeke en mij gegroet 1

Maastrzcht.

Heil u, heil- u, Koninginnen
Ook U, Moeder van het Kind !
Leeft gelukkig, lange jaren,
Door elk Limburgsch hart bemind!
TH. R.

*AMA ': MAMA&
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DRIEMAANllELIJKSCH OVERZICHT,

KUNST EN LETTEREN.
Vondel en Milton. — De vraag of VONDEL op MILTON al of
niet invloed heeft uitgeoefend wierd op nieuw onderzocht door D r J. J.
MOOLHUizEN in een proefschrift ter hoogeschool ' an Utrecht De Nederlandsche Spectator keurt het werk en besluit : « Wat ei ook van
wezen moge, het blijkt uit D r MooLHUIZENS onderzoek dat, wat den'
Lucifer betreft, VONDELS invloed aan ernstige bedenkingen onderworpen
is. De algemeenheden, waarin beide dichters overeenkomen, behoeven nog
volstrekt niet dcor ontleenrrg V erklaard te worden. Men mag er overigens
bijvoegen, dat de aard der xergeleken gedichten de critische behandeling
zeer in den weg staat, en ten tweede, dat het laatste wooid niet zal uit te'
spreken zijn, zoolang niet terzelfder tijd analoge onderzoekingen worden
ingesteld naar MIL2ONS verhouding tot de klassieken, HOMERUS en VIRGILIUS onder anderen, en naar de Italiaansche dichters, zooals TASSO,
ARIOSTO, enz. Dan eerst zal het vraagstuk zich in het ware licht voordoen.
Want wij behoeven wel niet op de mogelijkheid te wijzen, dat MVIILTONS
bijzondere belezenheid in de wereldliteratuur in zijn epos zou kunnen
doorstralen, zonder dat daarom de graad dier onbewuste navolging nauwkeurig te onischrrj‘en of tastbaar aan te wijzen zij. »
Dietsche Letteren in den vreemde. — JOSEPH DE GEYNST'
van Gent, wordt door het Paiijsch tij dschrift, L'Jtrmztage uitgenoodigd
om elke maand verslag te geven van hetgeen er in Vlaanderen en Nederland op letterkundig gebied verschijnt.
Michiel de Swaen. -- In de Zuid-Nederlandsche maatschappij
van Taalkunde hield de beer PoL DE 1tlONT eene voordracht over MICHIEL
DE SWAEN geboortig van Duinkeike, en aldaar in Mei 1707 gestorven.
Daarover lezen wij in de Dietsche Waranda : « Na eenige bijzonderheden over de werken van den Fransch . Vlaanderschen rederijker, spreekt
de heer DE MONT over DE SWAEN'S letterkundige verdienste. Dat VONDEL,
vooral dooi zijn Lucifer, een weldoenden invloed op DE SWAEN 'S dichtertalent gehad heeft, valt aanstonds in het oog De schri jver van Het Leven
en de Dood van onsen Saligmaker munt uit dooi de zuiverheid zijner
bewoording, welke des te merkweerdiger voorkomt, daar de invloed van het
overvleugelde Frankrijk toen zeer nadeelig op onze taal weikte ; zijn vers,
het alexandrijnsch eposvers, weet hij op zeer artistieke wijze af te wisselen,
zoodanig dat men bij DE SWAEN die eentoonigheid niet tegenkomt, welke
zooveel andere pennevruchten van die eeuw ongenietbaar maakt. Als landschapsdichter bezat hij echte verdiensten, en menige zijner karakterschetsen
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wekt insgelijks de bewondering der critiek door de juistheid en verhevenheid
der beelden en de gespierdheid der uitdrukking. Jammer voor onzen
Duinkerkschen zanger, dat hij soms wat veel naar CATS heeft geluisterd,
en dan in langdradigheden, ja wel eens in platheden vervalt, die veel goeds
deerlijk ontsieren. Dit belet echter niet, dat aan M. DE SWAEN eene eereplaats in de geschiedenis onzer letteren toekomt, en dat hij, naar DE MONT'S
gevoelen, nevens LUYKEN en VAN DER GOES, zelfs boven VOLLENHOVE,
dient geboekt te worden.
>;

Shakespeare. -- D r EDW. B. KOSTER is bezig geheel zelfstandig
eene nieuwe metrische vertaling van SHAKESPEARE te geven.
Duitsche Letterkunde. -- Dr GUSTAVE KONNEKE laat eene
tweede uitgaaf verschijnen van zijn werk : Bilderatlas zur Geschzchte der
deutschen Natzonnallztteratur. POL DE MONT schrijft in de Vlaamsche
School. « Een werk, dat den overgrooten bijval, daaiaan in Duitschland te
beurt gevallen, in ieder opzicht ten volle verdient !
De inhoud bestaat hoofdzakelijk uit een verzameling van reprodukties
van teksten : geschre%ene en gedrukte ; platen van allen denkbaren aard :
miniaturen, pen- en potloodteekeningen, steendrukprenten, koper- en staal,
gravuren, chromolithografieen en fotogravuren ; van titelbladzijden, banden,
schrijversportretten, boekillustraties, spotprenten, ja tot van muurschilderingen, enz. enz. toe, bijeengebracht uit duizenden boekwerken.
Geen galerij, maar een wezenlijk en daarenboven reusachtig muzeum.
Wat al opzoekingen de veizamelaai zich moet getroost hebben, blijkt,
uit zelfs een vluchtig kennismaken met den inhoud. 646 afbeeldingen
luisteren dien op, beginnend met een bladzijde uit den Codex argentznus,
nu in de Universiteitsboekerij te Upsala, en eindigend met de portretten van
HAUPTMANN en SUDERMANN.
Tot nu toe zijn de afleveringen 2, 3 en 4 van den nieuwes druk verschenen. Zij loopen van TACITUS - teksten over de helden- en slaggezangen der oude Germanen — tot het Narrenschif van SEB. BRANT. »
Schiller. -- SCHILLER heeft tot het dichten van zijnen Willem Tell
oude Zwitsersche tooneelspelen benuttigd, zooals het blijkt uit een opstel
van G. ROETHE, Die dramatzschen Quellen des Schzllerschen Tell,
verschenen in den feestbundel aan HILDEBRAND opgedragen.
Maeterlinck. — MAETERLINCK heeft de werken van NOVALIS uit
het Duitsch in 't Fransch vertaald.
Huysmans . — Wij moeten ook een woord zeggen van het laatste
werk van JORIS KARL HUYSMANS. Het wordt als volgt beoordeeld in het
letterkundig overzicht van het Magaszn lzttérazre : « De groote letterkundige gebeurtenis dezer maanden is het verschijnen van den roman En
Route van HUYSMANS en de bekeering van den schrijver Sedert eenigen
tijd liep het gerucht dat de overtuigde aanhangei van het letterkundig
naturalismus, de verfijnde bewerker van A Rebours, welke met eene ruste.
booze nieuwsgierigheid de meest verdachte kringen doorsnuffelde, stillekens
aan tot het geloof terugkeerde. Men had gelijk : M. HUYSMANS is bekeerd
en zijn laatste werk, de beschrijving van zijn eigen leven, geeft ons
't bewijs zijner bekeering. Hij verhaalt in rechtzinnige en hartroerende
bladzijden, den slag die in eene ziel geleverd wordt, ter verovering ,van het
licht. Het is eene daad van moed en fierheid, welke M. HUYSMANS vereert.
Staan in dit boek eenige regels, die voor iedereen niet geschreven zijn, het
is daarom niet min merkwaardig en een grondig onderzoek overwaard. »
Het tijdschrift Les Etudes Relzgzeuses heeft het wei k zonder genade
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aangerand en andere paters van 't gezelschap Jesu hebben daarover aan den
schrijver verschooning gevraagd.
Waar men op te vitten wist, was het volgende • de schrijver was vrij den
toestand, dien hij ontleden wilde uit te kiezen en naar willekeur te schikken. Waarom gaat hij aldus te werk ? Waarom zijnen held uit het diepste
van den poel der ontucht, door de overmaat van de losbandigheid, door den
afkeer van de ondeugd tot de glanzende kiirgen v an waarheid en deugd
verheffen ?
Dat wil zeggen in andere woorden . HUYSMANS, leert da s het bederf,
als het te ver gaat, afkeer inboezemt en aldus tot de bekeering leidt.
Die betichting mist allen grond.
Huysmans beschrijft geen ingebeelden toestand, maar de geschiedenis
zijner eigene bekeering.
De bekende en vooruitstrevende priester KLEIN heeft ook het boek
zeer gunstig en rechtvaardig beoordeeld.
FIRMIN VANDEN BOSCH heeft eene knappe studie over het werk van
HUISMANS in liet Magaszn lzttérazre laten verschijnen.
Hij roemt de rechtzmnigneid van den schrijver en de vrijwillige vernedering die hij door zijne bekentenissen ondergaan heeft.
Hij verheft den kunstvollen trant van HUYSMANS alsook de vaardigheid waarmede hij de diepste serholenheden en de teêrgevoeligste aandoeningen der menschelijke ziel, op 't voetspoor der mystieken, weet waar te
nemen en te ontleden.
Priester MGcLLER verheft ook het werk van HUYSMANS in Durendal
en verdedigt het heel flink tegen kleingeestige kritieken.
P. Gallerani. - - 't Belfort heeft verleden maand verslag gegeven van
de bijdragen der Czvzlta Cattolzca, alhier in 't fransch door pater LINTEL0
ovei gezet.
Wij vernemen dat ten gevolge van den veldtocht tegen de schrijvers
ondernomen, welke hun v ernuft misbruiken, het studieplan der eerw paters
van 't Gezelschap Jesu gansch veranderd is : de heidensche schrijvers zijn
uit de humaniora veibannen en door de heilige Vaders vervangen.
Pol de Mont. — A. DE COCK schreef in 't Nederlandsch Museum
eene beoordeehng over Iris van POL DE MONT. « Vooreerst wil ik de aandacht vestigen op de j aartallen, welke de dichter bij zijne stukken heeft
gevoegd ; daaruit volgt dat Iris tien j aar arbeids omvat, zoodat een aantal
gedichten, o. a. de Idyllen en eenige Penteekeningeti, moeten teruggebracht
worden tot hetgeen men noemen mag POL DE MONT's eerste manier, zijne
manier van voor de Fladderende Vlinders. Nagenoeg al het overige
behoort tot zijne nieuwe manier, die zich in de tweede, de derde, de vijfde
en de zesde iubriek't duidelijkst afteekent. Zijn streven is thans, wat den
vorm betreft, vereenvoudiging der taal, ook door het aanwenden = op
dichterlijke wijze -- van de meest gewone woorden ; dan, eene grootere
verscheidenheid in den gang der verzen, verkregen door oversprongen,
sneden en maatveranderingen. Met een woord, een navolgen der volkspoezie, in zoover ze werkelijk met kunst gelijk staat. »
G. Eekhoud. — De Gids schrijft over het laatste werk van G. EEKHOUD Mes communions : « Hoe groote artistieke eigenschappen de Belgische
novellist in dezen bundel moge ontwikkelen, de onpaitijdigheid, de kalmte
van den kunstenaar, die boven zijn onderwerp staat, moet men hier niet
zoeken. GEORGES EEKHOUD staat midden in zijn onderwerp, hij trilt van
verontwaardiging over de maatschappelijke onrechtvaardigheid waarvan hij
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in de onderste lagen der samenleving -- daar, waar de eigenlijke samenleving ophoudt — overal de slachtoffers meent te vinden, en zijn pen trilt
mede in zijne hand. . Deze opwinding, deze in ons oog vaak onverdedigbare sympathieen beletten zijne vertellingen neet van een eigenaardige, zeer
oorspronkelijke schoonheid te zijn .... »
De Nieuwe richting. — L. VAN DEIJSSEL schreef in het Twee-.
maandel yksch Tydschrift van Maart : « De Nieuwe-Gidsschrijvers, essentiéel verschillend in geestelijke genealogie en konstitutie, hadden alleen het
negatieve gemeen . de ontkenning der voorafgaande liteiatuur.»
Ibsen. -- Wij lezen in den Nederlandschen Spectator : « Voor een
dag of veertien bood het N .derlandsch Tooneelverbond zijn leden als naar
gewoonte een voorstelling aan, en wel van IBSEN ' S De vrouw der zee. Ik
geloof, dat elkeen dankbaar was de kennis met dit dramatisch gewrocht te
kunnen maken; maar of de kennismaking medeviel is eene andere zaak.,.
Maar het stuk. Wat een ratelend, hobbelend ding. Soms denkt men
aan MAETERLINCK ; maar MAETERLINCK is geheel romantisch•symbollsch,
vooral symbolisch IBSEN echter onthaalt ons hier op een soort symboliek,
geborduurd op de stramien der realiteit. In dat gewoon burgerlijk zijn van
den plattelandsdoctor is geen mensch, die niet symboliseert, die niet met elk
woord iets veel beteekenends wil zeggen. Alles wordt versymboliekt. Waar
'n gezond mensch twee jongelui ziet visschen in den karpervijver, of op weg
gaan v, or eene wardeling, laat IBSEN ze nog even leeraren...
Al die ongelukklge, zwaarmoedige, min of meer ridicule menschen —
ik bedoel ridicuul door positie — dienen IBSEN alleen om zijn filosofische
denkbeelden te uiten. Als bij de vertooning van een poppenkast, hoort men
in de uiting van al de personen steeds de stem van IBSEN. Alles wijsgeert
een kant uit, ter wiel de knoop van het stuk elke aantrekkelijkheid mist,
eigenlijk... wijl die er niet Is... »
Henri Monnier — De schepper van den Philister Joseph Prudhomme Is HENRI ,MONNIER in een werk van 183o, Scènes populaires.
Dante — Mgr POLETTO is leeraar in den stoel door LEO XIII
opgericht om DANTE uit te leggen. Te Doornik bij Desclée liet hij zijn
groot werk verschijnen in drie deelen : La Divina Commedia da DANTE
ALIGHIERI con commento. Het is vooral gewichtig omdat het op de
godgeleerdheid steunt en het bevat veel goeds en eeneg nieuws. Het slaat
acht op al de voorgaande uitleggingen tot welke richting zij ook mogen
behooren en bespreekt alle vraagstukken van wereldlijken of kerkelijken
aard met de meeste onpartijdigheid. De schrijver heeft echter een misslag
begaan. Hij beweert dat de dichter in de Navolging Christi zijne inspraak
geput heeft. De Italianen zijn niet meer vrij op zulke buitensporige wijze
met de geschiedkundige waarheid overhoop te liggen. Die op de hoogte zijn
der navorschingen dezer laatste vijftien jaar, weten genoeg dat de Navolging tusschen 1413 en I420 in Nederland gemaakt wierd door een der
broedeis van 't gemeenzaam leven, dat geen enkel handschrift van voor
I420 bekend is, dat de Italiaansche Codices der 13 0 en I4a eeuw, uit
de 15° eeuw dagteekenen en dat Joannes Vercelli waarschijnlijk nooit
bestaan heeft.
V. Lefere. — De Diederi k's Sage moeten wij nog , bespreken in
't Belfort. Verschillende tijdschriften o. a. Bietorf en de Dzetsche
Warande hebben er zeer gunstige beoordeelingen over geschreven. Deze
is een ridder roman en de dichter, V. LEFERE is een jonge West-Vlaamsche
priester, van ween wij de beste verwachtingen mogen koesteren voor de
toekomst onzer vaderlandsche letteren.
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Een fijne kenner schrijft in de Dzetsche Warande : « Iie opvatting
van LEFERE's verdichtsel is treffend en boeiend, maar hetgeen zijn werk
meest kenmerkt het is een ongemeen gemak en vloeiendheid der taal, met
dat her- en wederslaan der stafrijmen, die den zang van het gedicht helpen
uitmaken. »
Pan. — Pan is een nieuw tijdschrift, dat te Parijs en te Berlijn
verschijet en 96 frank kost voor zes afleveringen groot foimaat. r
Geen enkel tijdschrift kan met Pan wedijveren voor wat den inhoud
en de veilichting, de letteren en de kunst betreft.
Dat dit voortreffelijk tijdschrift van nu af tal van Vlamingen onder
zijne medewerkers telt, als BENOIT, COURTENS, LAMIEAUX, DE RUDDER,
FREDERIC, DOUDELET, JULIAAN DE VRIEND I, MEUNIER, BLOCKX,
ROOSES, POL DE MONT, PAUL GILSON, KAREL MERTENS, ENSOR, laat

ons hopen dat wij in zijn eerstvolgende afleveringen tal van bijdragen uit
ons klein landje zullen aantreffen.
DOUDELET werkt aan tien groote platen, welke de Przncesse Malezne
van MAETERLINCK zullen weergeven en eerlang in Pan zullen verschijnen.
Daarna zal een gedicht van POL DE MONT met puike prenten van
DOUDELET in Pan uitgegeven worden.
Marcellus Emants. -- ANNA CROUS heeft Lzlzth van M. EMANTS
in het Duitsch vertaald. « Geen geringe taak is het, die de begaafde
vertaalster van VOSMAER' s Nanno hier op zich nam. Met een grondige
kennis van de talen, waarin en waaruit men vertaalt, gesteund door een
goed wooidenboek, kan men voor zulken arbeid niet volstaan ; men moet
.de te vertalen werken in zich hebben opgenomen en bovendien dichterlijk
gevoel en dichterlijken Formsznn genoeg bezitten om te kunnen doen wat
in menig opzicht van opnieuwscheppen niet veraf staat. » (De Gads )
Christene Kunst. -- In de Dzetsche Warande schreef P. ALBERDING THYM over het vernuft en het werk van den uitmuntender schilder
J OZEF JANSSENS. Hij begon met eenige belangwekkende woorden over de

christene kunst : « Er wordt met het wooid Chrzstelrjke kunst nog al rondgezwaaid als niet een dorschvlegel, om de centen uit de zakken der zoet-'
sentimenteel-historische zieltj es te doen springen, gelijk de korrels uit de
halmen, en al wat niet in de- zakken der Anstalten voor christelijke kunst
valt louter kaf te verklaren.
Anstalten, ja, dat is het, inrichtingen tot voortbrengen van Chrzstel jke
kunst, gelijk er zulke voor visch- en paardenfokkerij bestaan.
Tot de Christelijke kunst te behooren worden alle afbeeldingen
verklaard, welke, volgens het christelijk geloof, personen of zaken
voorstellen waaraan, of heden, of vroeger, of algemeen, of op eene of
andere plek der aarde, eigenschappen worden toegeschreven, die van
veere of van nabij, middellijk of onmiddellijk, aan gebeurtenissen herinneren, die zeer vast, of door zeer dunnen draad met het geloof aan
de komst van Christus in 't vleesch verbonden zijn.
Of die voorstellingen meer herinneren aan die uit de kapperswinkels dan aan iets anders, of zij de vrucht zijn van eene ziekelijke
verbeelding, die wel weemoedstranen maar geene krachtige daad kent,
dat wordt van ondergeschikte waarde beschouwd.....
Twee hoofdrichtingen laten zich in onzen tijd duidelijk erkennen.
De eeiste, de oudste, die het adelteeken der eeuwen op het voorhoofd draagt, is diegene welke streeft, zonder dadelijk tegen de natuur
te zondigen, de voorstellingen aan de gewijde geschiedenis ontleend
geheel zinnebeeldig voor te stellen, wat bij den geest der wapenkunde
of heraldiek is te vergelijken....
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De meest tegenovergestelde richting zoekt het streng historische
vast te houden : Maria als eene dwalende vrouw, armoedig in een
stal, Chiistus geheel met bloed en gescheurde kleederen bedekt,
-toonbeeld der hoogste ellende....
Voorstellingen waarin de kunstenaars eene vereeniging der beide
richtingen hebben gezocht, zijn bij honderden, van alle eeuwen en in
alle scholen voorhanden. Tot heden toe heeft eene algemeene bevredigende richting, noch door St-Lucas-gilde, of de schilders van Beuron,
noch door de Munchener, Belgische of Nederlandsche en andere
realisten gezegevierd. »
Letterkundige Uitgaven. — Dichter SCHAEPMAN is ook een
flink prozaschrijver, zegt het Nederlandsch Maseur. Bij van Rossum,
te Utiecht eerscheen een tweede bundel verspreide opstellen • Men,schen en boeken. -- De verspreide gedichten van wijlen J. ALBERDINGK
THIJaI zijn te Amsterdam hij van Langenhuysen verschenen. — De
Nederlandsche predikheer P. J. TH. VAN HOOGSTRAETEN, een gunstig
bekende kritikus, heeft te Nijdnegen een bundel Studien en kritieken
uitgegeven. — Te Gem bij Vooruit verschijnt in afleveringen eene Nederlandsche vertaling van DE COSTER's Uilenspiegel. -- VAN HALL heeft
reeds een tweeden druk bezorgd van zijne liefelijke verzameling :
Dichters van dezen TO. Hoevele koopers zou dergelijke uitgaaf vinden
in ons land van Philisters ? — W. G. VAN NOUHUIS schreef in den
Gas eene mooie studie over den Amerikaanschen dichter WALT
WHITMAN; hij heeft ze afzonderlijk laten drukken. -- Bij van Druten
te Sneek heeft P. H. VAN MOERKERKEN een nieuw 1Vedhrlandsch
Leesboek laten verschijnen. Het bevat veel boeiende vertellingen uit de
beste prozaschrijvers.
De vierde druk van VOSMAER' S meesterlijke vertaling der Iliac is
_=te Leiden bij Sijthoff verschenen. — De studie van GASTON PARIS
over Le Roman de Renard is te Parijs bii Bouillon uitgegeven. —
Van F. VAN EEDENS Johannes Viator verscheen dezer dagen bij
-den heer Versluys te Amsterdam een tweede druk, geheel in denzelf-den vorm als de eerste, doch fraaier door het papier.

WETENSCHAPPEN.
Troja. — BOTTIC`IER zet in de Duitsche tijdschriften zijnen
veldtocht voort tegen wijlen SCHLIEMANN en zijne volgelingen.
In hunne zoogezegde ontdekking van 't oud Troja hebben zij
eenen dubbelen misslag begaan.
Van de gevonden voorwerpen hebben zij eenen verkeerden uitleg
gegeven.
Waar zij dolven, hebben zij Troja niet blootgelegd.
Men heeft te Hissarlik in groote hoeveelheid aarden en steenera
vaten gevonden van zeer grof maaksel.
Daaruit besluiten de aanhangers der ontwikkelingsleer, dat de
menschen die deze vaten als huiselijk gerief hebben gebezigd weinig
in beschaving gevorderd waren.
't Is eene dwaling.
Die vaten wierden nooit gebruikt. Zij konden geene vloeibare stof
inhouden. Zaad of vruchten zouden erin geschoten hebben.
't Zijn enkel grove vaten, die op de grafsteden als offeranden en
verbeeldingen van ander gerief nedergelegd wierden. Da ou.len meen-
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den, - als zij een dergelijk nagemaakt voorwerp op 't graf nederlegden,
dat de overledenen in de andere wereld over 't gebruik van hetzelfdeschoon en volmaakt voorwerp beschikten.
Te Hissarlik heeft men ook 25000 wielen gevonden van zeer
plompe gedaante.
Volgens SCHLIEMANN zijn 't oude spinnewielen. Dit is onmogelijk,
want de eenera waren te klein en de anderen te groot of konden om
geenen as draaien.
't Waren nogmaals giften op de grafsteden neergelegd om den
draad des levens te beteekenen, door de lotgodinnen gesponnen.
Hoe is 't mogelijk? SCHLIEMANN en zijne school beweren verder
dat de messen, nagels en bijlen in leemaarde door onze voormenschen
gebezigd wierden. 't Zijn echter namaaksels en afbeeldsels van echte
voorwerpen, die overal in de grafsteden worden aangetroffen. \Vat de
steepen werktuigen belangt, daar zijn er die gebruikt wierden, maar
daar zijn er cok anderen, die metalen werktuigen verbeelden en onsgeenszins tot het besluit leiden dat alle volkeren een steenera tijdvak
beleefden. (Muséon, April.)
'Oorsprong der Fabelen — Lees in de Dzets(he Warande een
schoon opstel van Br JAN TEN BRINK over de Tochten der Fictie van
het Oosten naar het Westen. « De fraaiste voortbrengselen der Sanskrit-litteratur werden door Perzische en Arabische vertalingen naar het
Westen overgebracht. De Arabische vertaling werd somtijds in het
Syrisch of in het Hebreeuwsch vertolkt, somtijds in het Grieksch,
somtijds in het Spaansch. Uit de Grieksche overzetting ontstond de
Latijnsche, en deze werd gewoonlijk de bron voor vertalingen in middeleeuwsche West-Europeesche talen. »
Het Utrechsche Psalterium — Over den oorsprong van het
vermaarde handschrift. t ekend als het Utrechtsche Psalterium, dat in
de boekenhalte der hoogeschool aldaar berust, heeft de heer PAUL
DURRIEU een nieuwe, zeer vernuftige en zeer aannemelijke veronderstelling gemaakt. In afwijking van hetgeen tot nu toe door deskundigen bijna algemeen was aangenomen, namelijk dat het Psalterium
en zijne verluchtingen voortbrengselen zouden zijn van angelsaksische
kunst, toont de heer DURRIEU thans aan dat de vorm der schriftteekens, de sierletters en de trant der verluchtingen wijzen op een herkomst van Iirankenlard, uit de buurt der oude koningstad Rheims.
De groep der hss. van Rheims die zooveel punten van overeenkomst
vertoonen met het Psalterium, en wier onderlinge betrekking reeds
N oor - lang is gestateerd, omvat het Evangeliarium van Ebbon (te
Epernay) en twee deelen van de Bzbhothèque Nationale, « les Evangiles dits de Blois et de Fontainebleau en « les Evangiles dits de
Loysel. »
Om de palceographische kenmerken van het unciaalschrift behoort het
Psalterium tot deze zelfde groep, terwijl het karakter der teekenir gen meer
in het bijzonder overeenstemt met dat der miniaturen van het Evangeliarium
van Ebbon. In dergelijke gevallen laat de wetenschap toe en de ervaring
komt het bevestigen, dat men uit de stoffelijke gelijkenis mag besluiten tot
den gemeenschappehjken oorsprong, en niets ligt meer voor de hand dan
dat dit beginsel hier wonde toegepast. Het Psalterium is op het nauwst aan
het Evangeliarium van Ebbon vérwant. Welnu, over den oorsprong van
het laatstgenoemde zijn wij nauwkeurig ingelicht. Het is uitgevoerd in het
bisdom van Rheims in de eerste helfst dei g e eeuw, of beter gezegd,
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tusschen de jaren 816 en 845 \Vie zich met de gevolgtrekkingen des
heeren DURRIEU kan vereenigen, 7a1 in deze aanwijzing van landstreek en
datums den grondslag vind2n voor de op l ossing van het raadsel, dat het
TJtrechtsch Psa l terium den paloeogiaphen te overwegen gaf. (Ned.
Spectator).
Plantenkunde. — D r MAC-LEOD heeft der Vlaamsche Academie
een wei k aangeboden over de bevruchtiging der bloemen in het kempisch
gedeelte van Vlaanderen. Aangaande dit boek schrijft de heer JULIUS ()BRIE
in de Verslagen : « Wat nu den vorm betreft, deze is onberispelijk te
heeren : duidelrlkheid, juistheid en eenvou I, die drie hoofdvereischten van
een wetenschappelijk werk, vindt men hier overal vereenigd. Nog hoort
men soms hier te lande door kortzichtige, waanwijze menschen de meening
verkondigen dat onze taal minder geschikt zou zijn oil tot wetenschappelïjke doeleinden gebruikt te worden Indien deze onzin nog wederlegging
behoefde, dan zou het boek van Prof MAC-LEOD als een doorslaand
bewijs kunnen 'worden aangevoerd Want er bestaat wellicht geene enkele
wetenschap, waarbij de bruikbaarheid onzer taal beter uitkomt dan bij de
plantenkunde . terwijl de Fransche benamingen enkel voor ingewijden
verstaanbáai zipn, kunnen de Nederlandsche termen ook door den eersten
leek den beste verstaan worden. Ook in dat opzicht dus mag de schrijver
op den dank aller Vlamingen, die het met hunne taal wel meenee,
aanspraak maken '>
Pancatantra. — De heer VAN DER WAALS heeft het Pancatantra
in 't Nederlandsch overgezet : « Het Pancatantra is niet alleen in Indie
vermaard geworden : reeds in de zesde eeuw onzer jaartelling werd het op
last van een der Sassaniden in het Middelperzisch v ertaald en vandaar heeft
liet weg gevonden naar de Semiten van Voor-Azie, naar de Byzantynen, de
Bulgaren en vele andere volkeien van Europa, waardoor het wellicht meer
dan eenig ander sanskrit-werk zijne sporen in de middeleeuwsche letteikunde van het westen heeft nagelaten. Het is hier niet de plaats om dieper
in te gaan op den ontzaglijken invloed, die de Indische fabelen, sprookjes
en vertellingen op de geestelijke ontwikkeling der Europeesche volken
hebben gehad.

Dien schat van Indische wijsheid s oor een ruimen kring van geletterden
en ongeletterden toegankelijk te maken, is blijkbaar het doel, dat de heer
VAN DER WAALS met zijne vertaling beoogt. (Ned Spectator.)
De Franken — Alles wat er wegens het duister vraagstuk der
Franken in vroegere tijden verneembaar is, staat te lezen in eene prachtige
bijdrage van G. KURTH, in de Revue des questions Hzstorzques van 1 April,
over Frankrijk en de Franken in de staatkundige taal der Middeleeuwen.
Madoc — E. BEAUVOIs verhaalt in het Museon, volgens een schrijven
van 1677 het leven van Madoc, hetwelk tot grondslag van vei lorene Wallrsche
sagen en wellicht van een verloren Dietsch gedicht heeft gediend. illadoc
was de zoon van eersen koning van Wallis en om de burgeroorlogen in zijn
land te ontvluchten, vaarde hij over den Oceaan en stichtte hij eene Wallrsche
volkszetting in Amerika. Men weet dat de Bortoensche volkeren lang voor
Columbus dit werelddeel ontdekt hadden.
Gesta Danorum. — In de Nederlandsche Academie sprak CHAUIEPIE DE LA SAUSSAYE over Saxo Grammaticus, den schrijver van een
werk in negen boeken Gesta Danorum in 151 4 te Parijs gedruk, dat allerlei
zaken Denemarken en zijn geschiedenis betreffende behandelt en een rijke
bron is voor historici, mythologici en dichters. Tot dusverre heeft men het
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te veel beschouwd, alsof de schrijver alleen Deensche overleveringen heeft
bewerkt. Thans is een werk uitgekomen van AXEL OBRIC, waarin de
Deensche en Noorsche overleveringen worden gesplitst.
Avesta -- TIELE sprak in de Konrnklijke Academie van Nederland
over de oudheid van het Avesta. De onlangs overleden Orientalist
DARMESTETER heeft beweerd, dat zelfs de oudste gedeelten van het Avesta
niet voor het begin onzer jaartelling kunnen zijn ontstaan, wijl hij meende,
dat de in de oudste liederen vervatte leer aan de Alexandrijnsche philosophie, met name van Philo is ontleend. Prof. TIELE weerlegde deze
meening met een beroep op PLUTARCHUS, die de leer der oude Zarathustuers reeds nauwkeurig kent en door te wijzen op de munten der oude
Indoskytische koningen. Spreker bedoelt met het Avesta, de boeken die
geschreven zijn in de l aktrische taal. De belangrijkste stukken daarvan
moeten van vóór Alexander den Groote dagteekenen, getuige o. a. de taal,
die een zuster van het Oud-Perzisch is, een taal die reeds geen levende
meer was, toen het rijk der Achaemeniden viel. De verschillende vormen
van den naam van de hoogste godheid en de wijze waarop die in het
Avesta wordt verbogen, bewijzen dat deze verzameling van vóór den tijd
der Achaemeniden dagteekent. (N. Spectator).
J. Cr..

YPEREN, IEPEREN UP IPEREN?

Is reeds redelijk lang geleien dat de uiteenloopende wijze
van het schrijven onzer plaatsnamen veler aandacht wekte
en ook aan 's Rijks bestuur niet ontging, hetwelk in i866,
bij monde van den toenmaligen minister van Binnenlandsche
zaken, er op wees dat het, met het oog op de onderwijsbelangen, wenschelijk geweest ware voor die namen slechts ééne
zelfde spelling te hebben.
Maar welke zou de grondslag dier spelling wezen? Men weet
dat er twee hoofdregels bij het rechtschrijven de, woorden, over
het algemeen, worJen ingeroepen : de uitspraak en de afleiding.
Wel beschouwd, mag men zelfs zeggen dat de uitspiaak boven
.de woordafleiding staat; -- in zoo verre zij de alletoudste regel
voor de spelling is, zoodat men dus eigenlijk maar met de meest
verspreide uitspraak zou dienen rekening te houden.
De Commissie, bij koninklijk besluit van io Mei i886, ingesteld om voorstellen voor de beste spelling der plaatsnamen bij
's Rijks bestuur in te dienen, heeft zich bij hare werkzaamheden
door beweegredenen laten leiden die men op blz. tg van haar
verslag opgesomd vindt, maar die ik niet zal onderzoeken.
Ik zeg enkel dat ik het met haar niet eens ben omtrent het schrijven van den ten hoofde van dit artikel vermelden stadsnaam,
die, volgens haar, Ieperen behoorde gespeld te worden.
Als vroegere spelling van dien plaatsnaam wordt, door Alf.
Vandenpeereboom, in zijn werk Origine de Ipra (Bruges, Aimé
De Zuttere, 1878), Ypra, Ypre, Ypretum, Yppre, Ipei a, Ipre,
Ippre, Hypera, Hypretum, Hipretum aangegeven.
Wat nu de waarde van Y, als letter, betreft, zoo leest men
daarover in F. Hennebert's Guerre a l'Y : « Voor zooveel ik weet
doet de y, 't zij als aanvaiigs•, 't zij als eindletter, steeds dienst als i,
wier plaats zij sinds het einde der 13' eeuw, innam. De namen
van Yperen, enz. bewijzen het » (i). En hier toont Hennebert aan
(1) Soit initial, soit final, ly n'a pas; que je siche, d'autre
,fonction que celle de l'i, auquel it s'est substitué depuis la fin du
13' siècle. Les Horns d'Ypres etc. sont lá pour le prouver.
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hoe het de krullen en kronkelingen makende schrijvers der middeleeuwen zijn die z ten onrechte doory verdrongen Wel is waar spreekt
hij met het oog op de fransche taal, maar zijne bewijsvoering geldt
evenzeer voor de onze. Ook werd de y, in Holland, reeds sedert
eeuwen door ij vervangen, wat hier eindelijk eveneens, nl. tijdens
Alf. Vandenpeei boom's ministerschap, geschiedde.
Maar dit had geen plaats voor den hier behandelden stadsnaam;
waarschijnlijk omdat men deszelfs uitspraak wilde eerbiedigen, en
dat van dan af zj, gansch vlaamsch Belgie door, althans' in de
scholen en in den mond van alwie naar eenheid der beschaafde taal
streeft, den zelfden klank als in Holland zou hebben.
Zoo kwam het dat men toen Ieperen begon te schrijven, welke
spelling thans ook door de Coremans Commissie wordt aangenomen en aan het Staatsbestuur voorgesteld. Doch zoodoende
verloor men uit het oog dat de uitspraak, die men zeker wilde
handhaven, door die nieuwe spelling toch verbeurd werd. In WestVlaanderen immers klonk y van oudsher — en nu in den volksmond nog steeds -- als y in « Ypres », terwijl ie een tweeklank is,
zeer verschillend van dengenen der voormalige y, die een enkele
klank of klinker was Ook komt de tweeklank ie in niet eene der
oude spelwijzen — hoe talrijk ook — van den ons bezighoudenden
plaatsnaam voor.
En zoo men daarmede de tepenboomen heeft willen hei denken
die, volgens J J De Smet's Essai sur les noms des villes et communes
de la Flandre Occidentale, hunnen naam aan de bedoelde WestVlaamsche stad zouden geschonken hebben, dan dient te worden
aangemerkt dat die afleiding alles behalve bewezen is, zooals blijkt
uit H. Hosdey's artikel in de 6 e aflevering van den Atlas des villes
de la Belgique au 160 siecle, waar hij zegt dat de taalvorschers te
vergeefs naar eene aanneembare afleiding van Ipera of Ypra hebben
gezocht (i).
Wat mij betreft, ik houd het er voor dat, zoo een nadenkende
West-Vlaamsche taal- of letterkundige deel had gemaakt van de Coremans-Commissie, -hij gemakkelijk zijne medeleden zou hebben kunnen
overtuigen dat het redematigst ware Iperen (of Iper) te schrijven.
Aldus immers ware de oudste spelling en tevens de uitspraak
geeerbiedigd, en — laat het ons bedenken --- de uitspraak heeft
het meeste en oudste recht tot bepaling der schrijfwijze.
Ja, zelfs wanneer Kanunnik De Smet's afleiding gegiond ware
en Iperen inderdaad zijnen naam aan de iepen verschuldigd ware,
dan nog ware 't, ter wille van de uitspraak, beter Iperen te schrijven .
Tot deze bewei ing acht ik mij door de handelwijze van de voor-

(i) .. ijs (les linguistes) ont cherché en vain une étymologte
acceptable de 1'ancien non Ipera ou Ypra.
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noemde commissie zelve gerechtigd, daar zij al de op ghem
uitgaande plaatsnamen voorstelt als gem te spellen Hiei nochtans
pleit de afleiding onbetwistbaar voor het behoud der h, en dit
behoud zou aan de uitspraak- in geenen deele schaden : met hoeveel
meer reden dan vereischt het gezond verstand niet dat men /peren
zal schrijven, daar de commissie, voor al de bedoelde namen, zonder
noodzakelijkheid, de afleiding over het hoofd ziet en zij het dus
ook wel voor Iperen mag doen, dewi j l de uitspraak zulks hier
vet eischt, wat, zooals gezegd, voor de namen op ghem het geval
niet is.
Maar, zooals hiervoren reeds is aangetoond, is het bovendien
hoegenaamd niet uitgemaakt dat er, door Iperen te schrijven, niet
op de afleiding woi dt gelet, aangezien men die afleiding niet kent,
terwijl het zeker is dat men de afleiding te kort doet door gem
In plaats van ghem te schrijven.
Of zouden de letterkundigen, die de spelling a Ieperen »
invoerden. van mee p ing geweest zijn dat ze in zep welli:ht klinkt
als de fransche y in « Ypres »2
Ware't zoo, dan zouden zij zich ten eenemale vergist hebben,
en zij mogen zich verzekerd houden dat geen West-Vlaming — en
anderen wellicht evenmin s- « Ieperen » ooit met den ieklank zal
uitspreken is het dan niet overbodig denzelven te gebruikén ?
De reeds aangehaalde schrijver Hennebert wil zelfs dat men
ook in 't fransch Ipres, Ivetot enz. schrijven zal, zooals werkelijk
door de wet van 8 Pluviose, jaar IX, en het besluit van 9 Frimtiire,
jaar X, werd bepaald dat men in 't fransch « Ipres » zou schrijven.
Anderzijds zal niemand, denk ik, betwisten dat de Hollanders
ons in de kennis der Nederlandsche taal, vooruit zi j n ; wat overigens
enkel aan de omstandighed.n toe te schrijven is waarin beide
volkeren zich tot dusverre wederkeerig bevonden. Welnu, toen hier
onder het Hollandsch bestuur, de spelling van de plaatsnamen
vastgesteld weid, bepaalden de wetten van 18 n April 1827 en
16" Mei 1829 dat men « Iperen » zou schrijven.
Wat mijne bewijsvoering ook nog kracht bijzet is de wet der
gelijkaardigheid : immers andere plaatsnamen, welke oudtijds nu
met I dan met Y geschreven werden, worden zulks nu onveranderlijk met I Isenberge, Iseghem. Wie zou trouwens gaan voorstellen
om Iesenberge of Ieegghem te schrijven I Welnu, Ieperen te schrijven
ware gewis niet beter; ook vertrouw ik dat 's Lands regeermg,
na de zaak onderzocht te hebben, de spelling Iperen (of Iper) zal
aannemen.
K DE BRUYNE.
Etterbeek.

EMIZEZZIM2
KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE.

Algemeene vergadering.
. e
ea

EN 20 Juni hield de Koninklijke Vlaamsche Academie, in haar
lokaal, het voormalig Dammansteen of huis V in Oombergen,
I, Koningstraat alhier, hare jaar litksche algemeene vei gadertng.
^,
Buiten de leden der Academie woonden een zestigtal genoo J digden, die zich in de salons verdrongen, deze plechtige bijeenkomst bij.
Onder dezen bemerkten wij de heeren senators J . Lammens,
Th. Leger en Geeraard Cooreman, benevens een aantal Vl iamsche
letterkundigen, gekende Flaminganten, advocaten en personen van
rang en stand.
Aan het bureel namen plaats de heeren Dr Hansen, bestuurder,
Gailliard, onderbestuurder, en de Potter, secretaris.
De heer D r Hansen, deelde den aanwezigen mede, dat de
heeren Schollaei t, minister, A. Vercruysse-Bracq, senator, Van
Cleemputte en Art. Ligy, volksvertegenwoordigers, Verhaegen,
lid der bestendige deputatie, L. de Reu, provinciale griffier, zich
per brief verontschuldigd hadden de vergadering niet te kunnen
bijwonen.
Daarna deed hi j mededeeling van een paar telegrammen, toegezonden door Koning Leopold en door minister Schollaert, in antwoord op
de heildronken, welke woensdag namiddag, tijdens het banket der
Academie, door den heer bestuurder op hen waren ingesteld .
Na deze korte mededeeling sprak de heer Dr C -J. Hansen,
als bestuurder, de gewone redevoering uit. Hij handelde over .
Vlaamschgezindheid.
In eene flink gestyleerde taal deed de geachte redenaar uiteen
wat Vlaamschgezindheid is.
Na gewezen te hebben op de verhevenheid der afkomst van
den Dietschen stam, op den rijkdom en de welluidendheid van dezes
taal en op de rechtvaardigheid en billijkheid der taalrechten van
het Dietsche volk. in 't algemeen, schetste hij, op meesterlijke,
kernachtige en overtuigende wijze, den huidigen toestand van zaken,
en vergeleek dien met de vroegere taal- en rechtengesteltenis van
ons volk.
II

^
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Hij schilderde beurtelings de beeltenis van de vijanden, 't is te
zeggen van de onverschilligen, de halfbloed- en de volbloed-fi ansquillons, en hing daarna op recht pittige wijze een levend beeld op
van de onderscheiden storten Vlamingen, te weten, de goedgezinde
doch luie Vlamingen, de zoogezegde rechtvaardige Vlamingen, de
toegevende Vlamingen en de radikale Vlamingen of wakende en
strijdende Flaminganten, om te eindigen met elkeen aan te zetten
practisch Vlaming te zijn.
De geleerde redenaar zegde verder nagenoeg :
Voldoende is het niet, goed Nederlandsch te scha ijven en beschaafd
Vlaamsch te spreken in de letter kundige vereenigingen, deel te nemen
aan landdagen en Vlaamsche betoogingen -- men moet Vlaamsch zijn
in zijnen handel en wandel, en voornamelijkVlaamsch in het huiselijk
leven ; de boeken, welke men leest, moeten Vlaamsch zijn ; het voornaamste dagblad moet Vlaamsch zijn; heeft men er maar één, het
mag geen Fransch zijn ; Vlaamsch moet de taal zijn die gesproken
wordt aan den haard met vrouw en kinderen, in gebed en samenspraak.
Nooit mag een Vlaming dulden, dat zijne kinderen in Franschen
geest worden opgebracht en men er Vlaamschhaters van make, die,
groot geworden, de vijanden zijn huns vaders.
Wil men dat Vlaanderen niet verdwijne en dat de Dietsche
stam niet uitsteive, dat men dan helpe en medewerke aan de
opbeuring van den Dietschen stam, en het een,gste middel, om daar
toe te komen, is : overal, altijd en in alles, hardnekkige, aanhoudende en logieke Flamingant te zijn, die geen duim breed van
zijne rechten afstaat.
Dit wil niet zeggen dat wij andersdenkenden haten en onze
staatsbroeders, de Walen, verongelijken, vernederen en beheerschen
willen,, gelijk zij ons zoo lang stoffelijk en zedelijk onder den hiel
hielden en nog houden; neen, wij zijn bei eid in vrede, eendracht
en broederlijkheid met de Walen te leven, op voorwaarde echter, dat
men onze taal- en stamrechten erkenne en ons recht late wedervaren.
Dat is de voorwaarde welke de Vlamingen stellen en daarom
nemen wij als motto aan :
Geen vrede dan na bevrediging
De heer Hansen sloot zijne meesterlijke redevoering met een
gedicht van Hoffmann von Fallersleben, waarin die knappe Duitsche
zanger den lof maakt onzer taal en het den Vlamingen op het hart
drukt, dat het hun plicht is onverpoosd mede te wei ken tot erkenning, uitbreiding, bloei en luister hunnei moederspraak.
Onrcodig te zeggen dat deze gecstdriftvolle toespiaak door daverend handgeklap werd onderlijnd.
Na den heer Hansen, was het de beurt van den heer Julius
°brie, die eene gespierde en gekuischte redevoering uitsprak,
waarin hij het leven, de daden, de kennissen en het talent van
den Vlaamschen strijder d r Fei d. Aug. Snellaert in korte, dcch
juiste en roerende trekken uiteenzette
Hij wees op de eerlijke trouw en de standvastigheid van D r Snellaert, die voor en tijdens de omwenteling van i83o, als krijgsgeneesheer, in dienst vvas bij het Hollandsch leger, zijnen eed getrouw
bleef en liever dan het vei parade w oord te verbreken en naar het
Belgisch leger over te ]copcn, met het Hollandsch leger de grenzen,
overtrok, en eerst er scheidene uren later zich als burgerlijk genees
heer te Gent vestigde.
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Hij deed uitschijnen hoe werkzaam de man was en welke heerlijke lettervruchten het Dietsche volk aan zijn talent, zijne belezenheid en zijnen werklust te danken heeft.
Hij schetste hem als hoofdman der Vlaamsche beweging, als
s`r ijdenden Famingant, en deed hem kennen als letter- en taalkundige, als Vlaamschen werker, als lid der spellingscommissie,
als uitgever van Middelnederlandsche schriften, als stichter der
Nederlandsche taal- en letterkundige congressen, als aanmoediger
en leidsman van jonge Flaminganten, als geneesheer, als helper en
vriend van het arme, ..00dlijdende menschdom, en eindigde die
schoone studie, na de welvervulde levensbaan van dien moedigen
en kundigen Vlaming als voorbeeld te hebben voorgesteld aan de
jonge Vlamingen, roet het volgend klein verhaal van een feit, hetwelk
getuigt van het goed hart en van het plichtbesef dat D r Snellaert
volkomen beheerschte
Op zekeren dag, 's avonds laat, was D r Snellaei t ver op weg
van Destelbergen eenen zieke gaan rezoeken. Terwijl hij bij dien
zieke was, kwam men zijne hulp inroepen voor eenen persoon,
die wel een uur verder woonde en aie overvallen was gewoi den
door eene plotselinge onges eldheid welke zijn leven in gevaar
bracht.
De goedige, geleerde dokter, die 's morgens vroeg zijn huis
verlaten en nog den tijd niet gevo :den ha l om naar huis te
gaan middag- en avondmalen, was dood vermoeid. Hij wilde
nochtans zijne hulp niet weigeren en zou medgaan. eiij stond op,
beproefde te gaan, doch zijne beenen weigelden hunnen dienst.
Moedeloos liet D r Snellaert zich op eenen stoel neerzakken,
en vroeg — want hij wilde den armen lijder, ginds ver, niet
hulpeloos laten liggen -- of men genen kruiwagen had Op het
bevestigend antwoord van de lieden, waar hij ten huize was, liet
hij zich, bij middel van eenen kruiwagen, tot aan de bedsponde
van den armen zieke brengen, die net or geduld zijne hulp verbeide.
Onnoodrg te zeggen, dat die studie, die eene fijne, letterkundige
brok is, niet alleen goed gesmaakt werd, maar eenen diepen indruk
maakte en luid en wel verdiend werd toegejuicht.
Ten slotte was het de beurt des heeren Emmanuel Hiel,
die een gedicht voos dr oeg, getiteld : Arme moe4er, milde
moeder! waarin hij de droefheid en de wanhoop eener moeder
beschrijft bij het afsterven van haar kind ; smart die echter gesust
en wanhoop die verfli even wordt bij de gedachte aan de MoederMaagd Maria, die ook haren eenigen zoon. Christus, verloor
De daverende toejuichingen, welke den dichter bij het einde
van zijn stuk te beurt vielen, zullen hem bewezen hebben dat hij
goed begrepen en gewaardeerd werd door het uitgelezen publiek,
dat zich in de zaal verdrong.
Ten slotte deelde de heer de Potter, bestendige secretaris der
Academie, mede, dat in de letterkundige wedstrijden dezes laars,
één stuk bekroond was geworden, te weten datgeen, ingezonden
door den heer Pieter Tack, student in wijsbegeerte en letteren
voor zijne Proeve eener Nedersaksische Grar2n2alzca (Klank en
Vormleer)
Eindelijk maakte de heer de Potter bekend, dat Dr. Acquoy,
hoogleeraar aan de Universiteit van Leiden, benoemd was tot
buitenlandsch EereliI, en dat de iury (leden der Academie), aangesteld door de Regeering voor het beoordeelen dei tooneelstukken
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van het laatste driejaarlijksch tijdvak, den heer Isidoor Albert, met
zijn stuk Boudewijn Hapken, als laureaat had- uitgeroepen (1).
Aangaande deze zitting lezen wij nog in het Fonsenblad :
« Donderdag was het de algemeene jaarlijksche zitting der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
• Gelijk voorgaande jaren, had de vergadering plaats in de
twee beneden salons van het voormalig Dimmansteen, het prachtig
lokaal der Academie.
« Beginnen wij met te zeggen, dat men nog eens te meer
heeft kunnen bestatigen, dat het onmogelijk is, ja zelfs dat het
onmenschelijk wezen zou, nog langer de jaarlijksche bijeenkomsten
in die twee salons te houden.
« Wanneer vijftig of zestig personen de vergadering bijwonen,
.gelijk het donderdag het geval was, dan is er geen middel, adem
te halen, en de tien of twintig personen die, bij gebrek aan plaats
in het achtersalon,_ gedwongen zijn in het voorsalon te blijven,
kunnen maar de helft hooren van hetgeen er gezegd wordt,
« Kortom, indien de jaarlijksche vergaderingen dei Academie
op hetzelfde tijdstip en in dezelfde salons worden gehouden, zullen
al de belangstellenden, de eersen na de anderen, wegblijven, en zal
het publiek nog enkel bestaan uit de iechtstreeksche belanghebbenden, 't is te zeggen de Academieleden en bekroonden.
« Wat zou er dienen gedaan te worden om den huidigen
toestand te verbeteren en de wegdrossing der belangstellers te
voor komen 2
« Volges onze bescheiden meen ng, zou men de volgende
veranderingen moeten invoeren :
« i° De jaar lijksche openbare zitting zou op een ander tijdstip en liefst in parlementairen veiloltijd moeten plaats hebben, om
de volgende drievoudige reden :
« A. Om de leden der Academie, die deel maken van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, niet langer in de onmogel ij kheid te stellen de jaarlijksche algemeene vergadering dei Academie
b ij te wonen.
« B Om aan de Gentsche Kamei-afgevaardigden de gelegenheid te verschaffen hunne sympathie te betuigen aan de Academie,
door het bijwonen dezer jaarlijksche vergadering.
« C Om te beletten dat het auditorium, uit hoefde der
heerschende hitte, in den waan verkeere, eene zitting in den Kongo
bij te wonen !
2° De Academie, als koninkli j ke instelling, zou moeten beschikken

(i) Die « paapsche Academie » stijl van de tolken der kleine
kapel te Antwerpen, Brussel en Gent), heeft weer wat uitgestoken I
De prijs, door haar verleend, gaat in handen van een bekend
' libel aal, evenals de pri j s voor den wedsti ijd van driejaarlijksche
tooneelliteratuur,,,, De Hemel weet, wat, in dit opzicht, die
paapsche Academie nog zal uitsteken!
A propos — zou de Academie wel bevoegd geweest zijn om
in die prijskampen een oordeel en eene stemming uit te brengen?
Dit is immers, onlangs, in een kapellekensblad, geschreven?
k
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over eene openluchtige zaal, die ten minste i5o tot 200 personen
kan bevatten. »
« Wij durven verhopen dat de drie geachte heeren senators,
die donderdag de algemeene vergadering bijwoonden, en die persoonlijk ondervonden dat het houden van dergelijke bijeenkomsten
in de salons van middelmatige afmeting, een onbehebbelijk iets
is — het zweet regende hen af, -- krachtdadig bij den heer Minister
zullen aandringen opdat het bouwen der zaal bespoedigd wonde
en dat het nieuwe lokaal gereed zij tegen toekomend jaar.
« Ook drukken wij de hoop uit, dat de regeering het goed
gedacht hebben zal, die zaal te bouwen in den trant van het,
schoone Dammansteen.
De kosten zouden daardoor niet merkelijk stijgen. Alles zou
zich bepalen bij eenige mouluren en blad-ornamenten in plaaster,
welke de plafonneurs aan den gevel en de wanden van het nieuwe
gebouw zouden aanbrengen
Men make dus eene zaal in harmonie met het hoofdgebouw
en verwerpe, om Godswil, elk plan, waarvan de uitvoering maar
dieren zou om het Dammansteen te ontsieren/
Er zijn reeds officieele gebouwen genoeg in style fabrique r
men moet hun getal niet vergrooten »
Wij beamen ten volle deze opmerkingen, onderteekend Fox,
en kunnen er bijvoegen. dat een onzer vrienden, verleden jaar,
in het salon, waar de zitting plaats had, ongesteld is geworden,
ten gevolge der bevangene lucht.
(Nar wij verder vernamen, heeft het Bestuur der Academie
reeds lang bij de Regeering aangedrongen om van het nutteloos
achtergebouw eene groote zaal te maken, wat met betrekkelijk
weinig kost te doen zoude zijn. De heer Minister De Bruyn, die
onlangs het paleis der Academie bezocht, zal, hoopt men, spoedig
maatregelen nemen om de jaarlijksche plechtige zittingen mogelijk
te maken.
Ook de Bien Public is niet tevi eden met de plaats, waar de
openbare zitting der Academie gehouden wordt Ziehier hoe de
heer Senator Lammens zich daaromtrent in gemeld dagblad uitdrukt
Malheureusement le magnifique local de l'Académie ne renferme pas une salle assez vaste pour permettre a tous les invités
d'y trouver place. II serait facile toutefois de doener satisfaction
sous ce rappoi t aux vceux de nos académiciens et du public flamand
la construction d'une salle spéciale pour les assemblées solennelles
s'impose au gouvernement. »
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BOEKENNIEUWS
Leven van den eerw. Pater Is. van de Kerckhove, S. J.,
Apostel van Vlaanderen, door R. BUTAYE, S. J Gent, A. Sifter.
Het leven van een groot man woidt ons in dit boekdeel verhaald. Er is voor Vlaanderen weinig belangiilkers te vinden dan de
daden van dezen veroveraar.
Deze loopbaan van 83 aaien is een onafgebroken zegetocht Daar
is een innig verband tusschen de wedergeboorte van Belgie en dezen
ud
priester, die meer dan iemand in 't land van Vlaanderen het oude-

geloof der vaderen weer heeft opgewekt en 't vuur der liefde Gods
heeft aangeblazen in de harten dier mannen, wier groote roem is in
de onwrikbare trouw aan hunne katholieke oyeituiging.
Er is nog meer belangrijks aan dit werk 't Is de laatste penne–
vrucht misschien van een edelmoedige, die 't oude Europa verlaat en
zich gaat begraven in het donkere werelddeel, om met opoffering van
alles aan de verstooten kinderen van Afrika de blijde boodschap te
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brengen, die vergetElheid kiest boven het aanzien en de eere, welke
zijn talenten hem schijnen te waarborgen.
Ziedaar 't boek en den schrijver; daarmede is veel gezegd. Ik zou
er bij kunnen voegen, hoe 't leven van den grootera zielenwinner
P. v. d. Kerckhove moet gewonnen hebben onder de handen van den
priester, die zelf zoo goed den ijver gevoelt, welke den missionaris,
den Apostel van Vlaanderen tot een reus heeft gemaakt.
Maar genoeg.
Is alles volmaakt in dit werk ? Waarom 't ontveinzen ? Er zijn
vlekken. Den schrijver zal mijne openhartigheid welkom zijn. Welaan
dan : heet geldt het bekende woord : minder ware meer geweest.
Beknoptheid zou hier deugd gedaan hebben. Daar is eene eenvormigheid in 't verhaal, die soms hinderlijk mag heeten. Als de vergelijkingen, die ter versiering worden aangebracht, nu en dan valschen
smaak verraden, wij wijten 't vooral aan den spoed waarmede hier
gewerkt is; maar de omstandigheden spreken wel ter verontschuldiging.
Met dat al blijft 't boek leerzaam, zeer onderhoudend, voor
geestelijken zou ik zeggen onmisbaar, voor de oude kennissen van
P. v. d. Kerckhove een heerlijk gedenkteeken, een portret waarin zij
de geliefde trekken zullen terugvinden.
De uitgever heeft alle recht op een woord van lof voor zijne
zorgen ; 't is een schoon boek. Wij wenschen dat den « Apostel van
Vlaanderen » eene hartelijke ontvangst overal ten deele valle.
Het werk, versierd met 6 platen, maakt een groot en zwaar
boekdeel uit van 400 bladz. in groot-8°, op schoon geelgetint papier,
en kost slechts voor één exemplaar fr. 2,50, per 25 fr. 2,00, per
50 fr. 1,75 en per 100 fr. 1.30. Uitermate is het boek geschikt voor
prijsuitdeeli ogen.
Drongen, 29 Mei '94.
L. HEBRANS.
Eigendom is Diefstal. Anti-socialistisch verhaal door J -F. BUERAntwerpen, drukkerij Buerbaum-Van der Goten, Korte Kievitstraat, 39. Prijs : 0,50 fr.
De roman of de novelle dient enkel tot uitspanning. Zoo denkt er nog
menigeen over, en van dat punt uitgaande, rangschikt hij dit letterkundig
vak onder de minst belangrijke, en acht het nauwelijks eenige ,aandacht
weerdag.
Men heeft, dunkt mij, ongelijk, altans op onze dagen, nu eene gansch
nieuwe strekking in de roman-litteratuur waargenomen wordt. De toestand
van heden is die van gisteren niet meer. Waar men vroeger zich alleen
voorstelde een tafereel te schetsen van dit of geen tijdstip der geschiedenis,
of de volkszeden te schilderen in de,, dagelijkschen handel en wandel
nagespeurd, zou de Vlaamsche schrijvei nooit op de gedachte gekomen
zijn den godsdienst in zijne leer of zijne bedienaars te krenken, of de goede
zeden door valsche grondstelsels te bederven .. Nu echter gaat het stillekens
aan anders, en de bedorven geest onzer eeuw, uit Frankrijk overgewaaid,
spreekt en predikt al luide uit menige onzer romans en novellen Hier legt
men het bederf in al zijne afzichtelijke naaktheid bloot : Nederlandsche
Zola's, die hun eeiekruis meenen te vinden op de mesthoopen der maatschappij ; ginder prikkelt men de reeds opgewonden driften, die het openbaar leven beroeren, nog v inniger aan, en de inbeelding put zich zelve uit
om verhalen te scheppen, die de Kerk beschuldigen, het socialisme ophemelen, den priester belasteren en de deugd bespottelijk maken. Dit heet men
tendenz-romans... En wat valt daartegen te doen?
Goedsmoeds de armen te kruisen, en Gods water over Gods akker te
laten loopen?
BAUM.
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0 neen ! Lang genoeg zijn de zonen der duisternissen slimmer geweest
dan de kinderen des lichts. Ik heb dan ook met genoegen gezien, dat het
« Studzecomzteit Vrede St. Willebrords » van Antwerpen den toestand
begrepen heeft en besloten 0 eene reeks prijsboeken uit te geven, waarin
beurtelings de socialistische grondbeginselen bestreden worden » — Eigendom is Diefstal is het eerste dier werken. Welk is er de grondgedachte
van ?... Peer De Smet en zijne vrouw, een j ong huwelijk, behooren beiden
tot den deftigen werkmansstand. Peer was een braAe schrijnwerker, goed
ja, maar zwak van inborst, en daarmeê kwam het, dat hij ook zich allengskens tot het socialisme liet overhalen. Daarnevens staat de vrome Marus,
die, ouder dan Peer, ook beter uit zijne oogen ziet, en ..l doet wat lij kan
om zijnen ongelukkigen gezel van het socialistisch galgenaas te erwijderen.
Verloten moeite Peer wordt door zijnen meester afgedankt, echter niet
zonder gegronde reden, en daarop opent hij eene herberg met uithangbord :
in de verdeeling van het kapitaal' Dat bord zegt op lijn eigen al genoeg.
Ja maar, Peer had lootjes, en zekeren dag komt er een uit met de premie
van 150.000 fr. Zal nu de verdeeling van 't kapitaal gebeuren ? 0, dat
dachten, dat eischten zelfs zijne socialistische gezellen ; maar Peer redeneerde gelijk al de Picard's en Van der Velde's hij was nu rijk, en de
anderen mochten op den rand der kom bijten. Haide strijd, dien hij
daarom vanwege zijne herbergkalanten moest uitstaan ! Het geld verblindde
nochtans zijne oogen niet, en hn had den moed zijne vorige dwaling te
erkennen, en in de mate zijner krachten zijne eerlijke makkers van vroeger,
Marus en deftige werklieden van dat stuk, te ondersteunen. Aldus wilde hij
voor de samenleving herstellen wat hij tegen de samenleving misdieven
had. -- Zooals gij ziet, is het geheel verhaal uit het dagelijksch leven geput.
Het gaat de grenzen der waarschijnlijkheid niet te buiten. Doch daar is een
groot gevaar te vermijden in soortgelijke dingen : men vervalle maar niet
in het sermonen en in het langdradig bespreken van leerstelsels, die den
gang der gebeurtenissen belemmeren, en leven en beweging uit het verhaal
wegnemen. Let ten andere wel op den trant uwer voordracht. De volkstrant past hier, en geen andere; dit valt niet te loochenen. De Heel
Buerbaum vertelt wel, wonder wel. en waar ik dit verhaal met zijn Neel
Ceusters uit het Davidsfonds vergelijk, schat ik dit veel hooger, in
opzicht van den stijl alzeker. Nochtans zage ik geerne zekere volksuitroepingen ter rijde gelaten. Hoe waar het is of niet, dat de volksman,
en voorzeker de volkstypen van Eigendom is diefstal voor geen
Nondekeu's, om den blzksem's, sakkertwee's en diergelijk lieve dingen
achteruitgaan ; hoe zeer ook zekere tint van realisme gewild, j a vereischt
wordt in het volksverhaal, toch hete ik die trottoirtaal in de pen. Daar
zit het leven van het verhaal niet in, o neen i Hetzelfde zou ik zeggen van
kooven geven, in de botten slaan, enz. Overigens mag het nieuwe boek
van den Heer B te recht aanspraak maken op de goedkeuring van
geestelijke en wereldlijke overheid, die, naar het prospectus ermeldt,
hetzelve als prijsboek heeft aanbevolen. Kan mijn schrijven insgelijks
ter verspreiding bijdragen, kan het de lofweerdige strekking van het
Studiecomitezt Vrede St. Willebrords buiten Antwerpen doen waar
deeren, het 7a1 mij uiterst aangenaam z ,n. Ik ook ben van gedachte, dat
wij niets, maar niets, en zeker in geenen deele de macht der drukpers en
den invloed van het volksboek, mogen verwaarloozen, om de socialistische
dwaalleer te bestrijden Hierin moeten allen die het wel meene p met
Godsdienst en samenleving, elkaar de hand geven en elkaar ondersteunen ; zij moeten ijverige werkers als den Heer Buerbaum toejuichen,
en door het erspreiden van degelijke volksschriften de taak oltrekken
en almede het doel betrachten dat zich zelven die katholieke pennev
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voerders zoo gi ootmoedig opleggen. Verspreidt Eigendom is diefstal,
en gij verricht een dubbel goed werk !
Mechelen.
J. MUYLDERMANS.
Neel Ceusters. Tafereelen uit dagen van werkstaking, door
J. F. BUERBAUM. -- Antwerpen, drukkerij Buerbaum-Van der Goten.
(N r 87. Schriften door het Davidsfonds uitgegeven )
Dit lijvig boekdeel laat in taal- en letterkundig opzicht nog al te
wenschen over. Ook tegen sommige strekkingen van den schrijver, op maatschappelijk gebied, zouden zeer ernstige bedenkingen kunnen ingebracht
te worden. Bekennen wij insgelijks dat het, wat het stoffelijk kleed betreft,
niet zeer verzorgd is.
Het verhaal, alhoewel niet diep ingrijpend, zit echter goed ineen. Het
is zeer boeiend, vooral in de tweede helft. Gretig zal het stellig gelezen
worden door de lezers voor wie het vooral bestemd is : die uit de volksklas; en wij vertrouwen dat het daar ook veel goed zal s ichten.
Charité, par CHARLES BUET. Gand, A. Suffer. Prix fr. 2,50.
Men weet welken bijval in de letter- en tooneelkundige wereld
te beurt gevallen is aan het drama Le Prêtre, in 't Vlaamsch ook
vertaald en opgevoerd De Pisester. Le Prêtre is anders niet dan
Charlie' omgewerkt naar de vereischten van het tooneel, doch de
schrijver heeft ons het oorspronkelijké ten beste willen geven waarin
al de letterkundige schoonheden onbestioeid voorkomen, en waarin de
heldhaftigheid van den priester in haren vollen luister en adel ter
bewondering ten toon gesteld wordt. Ongetwijfeld zullen de katholieken
gelukkig zijn dit prachtig werk te lezen.
ALFONS VAN Loo : Pry'sboeken. — Van onzen vruchtbaren
katholieken volksschrijver Alfons Van Loo, die, ondanks zijnen ziekelijken toestand, maar immer taai en hardnekkig doorwerkt, -- laatst
vierde hij het verschijnen van zijn most' boek — zijn weêr verscheidene
nieuwe werkjes vei schenen :
Leven van den H. Paulus, apostel der heidenen, H. Franciscus
van Asszsze, H. Aljbhonsus van Liguori, Het gestolen knaapje, Bona,
de luiaard, , juriaan of de Verzoening, H. Lambertus, H. Hubertus,
H. Amandus, H. Livinus, enz., enz.
Het zijn treffende en aandoenlijke verhaaltjes en levens van heiligen,
zeer geschikt om voor prijsboeken te dienen, in de katholieke scholen,
patroonschappen enz. Men wende zich tot den uitgever A. Suffer.
Iets over het socialisme, door een waren volksvriend.
Dit nuttig werkje dat op 14 dagen 2000 exemplaren mocht plaatsen
bevelen wij ten zeerste aan. Het kost slechts 5 centiemen het afdruksel
,en 4 frank het ioo.
Het is te verkrijgen bij S. Leenen, uitgever te St. Truiden en
het is geschreven door den eerw. Pater Ed. Brahm, Redemptorist in
dezelfde stad.
Zuiverheid van taal. — De heer Omer Wattez haalt in het
Belfort bl. 315 den volzin aan : « De gebeurtenissen van die dagen
zijn lieden algemeen gekend », voorkomende in Levenschets van J. W.
Brouwers, in het Jaarb. dir Konznkl. vl. Acad., jaarg. 1894.
Deze volzin is gekozen als een der bewijzen hoe « zelfs bij de
(holl.) schrijvers van eersten rang » « belgicismen » voorkomen.
Dit ziet namelijk op het woord gekend.
't Is waar dat bekend meer gebruikelijk is dan gekend, daarom
is echter bekend geen germanisme en gekend geen belgicisme of galli-
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cisme. Het zijn woorden van eenigszins verschillende beteekenis, maar
beiden goed Nederlandsch. Bekend duidt eenvoudig eene hoedanigheid
aan van iets wat weinigen of velen weten. Gekend duidt aan dat iets
door tijd of inspanning is aangeleerd. Eene schoolles b. v. is gekend,
hetzij vóór of bij 't opzeggen daarvan, wanneer zij bestu leerd, uit
het hoofd geleerd is ; zij is bekend, d i. gemakkelijk uit het hoofd
te leeren; eene gekende gebeurtenis heeft aldus de bijbeteekenis van
langzamerhand verbreid, eene bekende gebeurtenis kan plotselijk tot
het verstand gedrongen zijd, zonder onderzoek.
A. T.
Boerenkrijg, 1798-18g8. — De Commissie, benoem.l tot het
regelen der plechtigheden voor den too p° verjaardag van den Boeren.
kiijg in 1898, maakt een manifest gereed aan al de piovitrien van
Belgie, tot opwekking om den verjaardag waardig te vieren.
Sedert Conscience in-zijn Boerenkrik, Aug. Orts in zijn Guerre
des Paysans, Flans de Potter in zijn Vlaanderen onder het Fransch
Bewind, Julius Plancquaeit in zijn De Franschen in Vlaanderen,
). Samyn in zijn Fransche Revolutie in Vlaanderen, L Mathot in
zijn Troebele TO, A. van Loo in Verhalen uit het Fransch Schrikbewind, Aug. Smeders in Onze Boeren, Th. Sevens in Ons Kaderland
*lens de Fransche overheerschzng en Thys - in zijn Conscrzts enz.
enz., de gebeurtenissen van die dagen hebben doen kennen en onze
boeien hebben gewroken over den smaad van minachting en vergetel heid, hun door den vreemdeling aangedaan, zijn de denkbeelden over
.die kloeke jongens veel veranderd.
Het manifest zal ook gewis door onze Vlamingen goed beantwoord
worden en men zal de Belgen vereeren die, eene eeuw geleden, de
wapens opnamen om hunnen haard, hun geloof en hun vaderland te
verdedigen ; die onbekend stierven te Mol, te Meerhout, te Diest, te
Ha,selt, te Mechelen, in Klein Brabant, in Vlaanderen, ook in Limburg
en elders.
Volgens wij vernemen arbeidt een onzer medewerkers aan een nieuw
werk over de gebeurtenissen van die hachelij'ze tijden
(I i uren voor- in plaats van 3 of 4 uren namiddag); tweedeus omdat de
Vlamingen van buiten Antwerpen het moede worden deel te nemen
aa rt betoogingen aldaar, terwijl schiei nooit een enkele AitwerpenaAr te
zien is bij Vlaamsche feestelijkheden buitel de Scheldestad.
Varia. -- Zondag 23 Juni hield het Nationaal Vlaamsch Verbond, te Brugge, zijne jaarlijksche vergadering. Er is er onder andere
spraak geweest van het feest ter eere van Juliaan D- Vriendc, voor zijn
uitsluitend Vlaamsch spreken in d h Kamer ; van het stichten van
een Hoogeren Raad voor Kunsten en Letteren ; van het vieren van
den Ir ,Juli, waarover van overal het beste nieuws vernomen wordt. —
Het oratoria Christus van Samuel, be s tuurder van het Gentsch Conservatorium, wordt geroemd als een geniale uiting van kunst, en gaat
thans in Duitschland ook uitgevoerd worden. -- Minister Schollaert heeft
als blijde inkomst voor de Vlamingen maatregelen genomen, dat alle
Vlaamsche brieven door zijn Departement in het Vlaamsch zullen beantwoord worden. — In hare zitting van 13 Juni heeft de Maatschappij
van Nederlandsche letterkunde te Leiden D r K. de Gheldere en A Gittée
tot buitenlandsche leden benoemd. In dezelfde zitting is er medegedeeld
dat Stallaert's Woordenboek van oude rechtstei men zal voortgezet worden
en dat de nieuwe uitgaaf van den Theutonzsta geree I is. De Thentonzsta is oas oudste woordenboek en werd in 1475 te Keulen gemaakt
door Geeraaid van der Schueren.
De bel Ihouwer G. Casteleya arbeidt
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aan het marmeren borstbeeld van Jan-Frans Willems, bestemd N , 00r de
K. Vl. Academie, -- Edgard Tinel werkt ieverig aan zijn lyrisch drama
Godelieve (woorden van L. I)e Konirck en Hilda Ram); hij is uitgenóodigd de uitvoering van Franciscus te Cardif in 't land a n Wales
te gaan besturen; Franciscus is reeds honderdmaal in 1)uitschland
opgevoerd. -- Aan professor Van Beneden wordt een standbeeld opgericht te Mechelen, zijne geboortestad. — Schopenhauer is in beeld vereeuwigd te Frankfoit aiMl. -- Professor Wagener is te Gent met zijn
borstbeeld vereerd -- Onze medewerker Pieter De Buck is, als werkman
bijgevoegde toezichter van den arbeid benoemd. — Straatsourg richt
een standbeeld op aan Von Nessler, den toondichter van Der Trompetter
von Sackingen en Der Rattenfan8er.
N

Davidsfonds -- In 't kort zullen aan de leden uitgedeeld worden •
Liederboek behelzende gezangen van beroemde Duitsche meesters, met
woorden van Vlaamsche dichters en Het V/aamsch Neerhof, door den
eerw. heer A. Van N eybrouck. Dit boek met boven de 200 bladz.,
dat handelt over de hoende rs, de duiven, de kalkoenen, de pauwen, d e,
parelhoenders, de eenden en de ganzen en dat met talrijke platen
opgeluisterd is, zal even als het Liederboek ongetwijfeld bij de inschrijvers=
bijzonder welkom zijn.
Notaris of rechter. -- Op I Januari 1895 kwam de wet in voege,waarbij niemand meer ban notaris of rechter genoemd worden in het
Vlaamsche land, tenzij dooi een eiaam te bewijzen dat hij de Vlaamsche
t al machtig is. Dit bewijs moet geleverd worden door eenen Jury
bestaande uit vijf leden : 2 leesaars van 't officieel, 2 van het bijzonder
onderwijs en een lid vreemd aan 't onderwijs. Die keurraal is nog
niet ingesteld!
t Nikolai Christianowitz Bunge, gewezen leeraar aan de Hoogeschool an X11 oscou, gem, eken minister van financien van Rusland. Hij
heeft gewaardeerde werken geschreven over huishoudkunde, financiezahen
en recht, onder andere eenen leergang van strafrecht, een leergang van
statistiek en 7 héorie dit crédzt.
1- Louis Van den Kieboom, bestuurder van den Vlaamschen
schouwburg te Gent en schrijver van : Het wonderaar, Belofte maakt
schuld, Nzeuwlaardag, Het geheim van Polichinel, Het vel van deze
beer, Jaakye met zin flztzt^e, Valentine en andere tooneelstukken waaronder verschillende bekroond werden.
t Professor Landenschmitt, Duitsche schilder; Verneuil, beroemde Fransche geneeskundige; D r Meyer, de vermaarde Deensche
oorheelkundige; C. Crol, Hollandsche socialistische publicist in Recht`
voor allen en nu in den jongsten tijd behoudsgezinde schrijver geworden;
Edmond Dubus, dichter der « Jonge Fransche School » en schrijver
an Quand les violons sont partes en Les vrais sous -offs, Franz Suppé,
Oostenrijksche toonzetter 'tan Fatinitza, Boccace enz ; Hoogleeraar
P. E. Neumann, Duitsche natuurkundige en meester van Buusen,
Kirchoff, Helmholtz; Mgr Lagrange, bisschop van Chartres, schrijver
van een leven van Mgi Dupanloup wiens secretaris hij geweest is.
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En vente à la même librairie
Ordinaire de la Messe á l'usage du Diocèse de Gand, avec
accompagnement d'orgue, fr. 6,00.
Les Vêpres (a l'exception des Antiennes) et le Salut
avec accompagnement d'orgue, fr. 5,00.
Ces deux ouvrages sont du plus haut intérêt pour quiconque
s'occupe d'harmoniser le chant grégorien. Aussi la critique leur
a fait un très bon accueil, comme le montrent les extraits
suivants :
« Voici un travail tout a fait remarquable. Nous ne saurions assez
le recommander à nos organistes qui soupirent apres une bonne méthode
d'accompagnement du plain-chant. Sans doute, le chant de ces deux
volumes est celui en usage dans le diocese de Gand. Mais la clef de
l'accompagnement y est donnée; un organiste désireux de s'approprier
un accompagnement facile, et qui n'entrave point la vie et le mouvement
du chant, sera bien aise de trouver dans l'ouvrage de M. Van Damme
la pierre philosophale de I'organiste catholique. »
(Cxcilia, Organe de la Sociélé Alsacienne de

9711Csique religieuse,

IIa année, p. 63.)
« Le Chanoine Van Damme de Gand, le « Cécilien » beige bien
connu et rédacteur de la Musica Sacra gantoise, nous a donne' un
excellent accompagnement des chants de I'Ordinariurn Missce en
partition moderne. Voici les avantages qui distinguent cet accompagnement : I° it applique le système des notes de passage et par ce moyen
it évite dc géner l'essor et d'entraver la libre allure de la melodie,
2° it emploie une harmonie basée sur les modes grégoriens, 3° iI est

Bij C. L. VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam, verschijnt

DE CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO VIENIUS
en POURBUS,
31 Staalt laten, met Monografieën, door P. GÉNARD, Prof
W. ATOLL, AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozef ALBERDINGK THI]M. — Tweede vermeerderde druk.
Groet 4° formaat.
'Uien afleveringen, elke van 16 bladz. tekst, in 2 kolommen en
met platen. Prijs per aflevering fl. 1,5o (fr. 3,25).
il=1111,

BR OI1 KOPF & H.1RTEL Bruxelles. Montagne de la Cour, 45.

Abonnement à la lecture musicale.
I. Pou ru 3 mois fr. 2,50. Pour trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les; bt nnés de la ville repivent, d'aprês leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p rovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tons les quinze jours.
II. Pour in mois fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les ah( nnés de la ville repoivent, d'après leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
,eux de lal rovince 16 cahiers a la fois qu'ils peuvent changer tons les quinze jours.
tII.Pou r un mois fr. 7. Pour trois mois fr. I3. Pour six mois fr.20. Pourlun an fr. 35.
Les at( nnés ont droit a vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pouf un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an ír.45.
Les ah nnés ont droit a six cahiers qu'ils peuvent changer tour les jours.
1. L'Abunnement comprend tons les genres cie musique, à !'exception : 1 0 des
partitions d'orchestre, 2 0 des méthodes et étndes pour tous les instruments, 3° des
editions populairen de Breitkopf & Hártel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. — § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen s instruments (Trios, Quatuors, etc.), compteut comme 2 cahiers ordinairen; mais it ne pourra être remis a l'abonné que deur partitions a la fois. —
§ 4. L is nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
après let r publication. — § 5. Les abonnés ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, doivent s'engager à nous en rembourser intégralement
la valour. s'ils nous les rendent maculés ou déchirés, plies ou roulés. Pour
leur en fs ciliter le transport, nous leur offrons d'élégants porte-musique an prix
de 1 fr I. 0 a 5 fr. —. — § 6. L'abonnement eet considéré comme continue
tant qu s des cahiers se trouvent entre les mains de l'abonné. Catalogue

it fr. 1,25.

.IIIMIEMILIMIPM.W.;,.:,.

Dc baiikondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opge,iomf n loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namelijk in de Dietsche Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van deze tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
het licht peg even.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

De prijs is fr. 42,50 of fl, 6—.
Heeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

d'une execution extrêmemcnt facile. L'ouvrage est trés instructif pout
tous les organistes qui ont à accompagner le plain-chant. »
(WILH. BAi auc x dans le Lilerarischer Ilandzoeiser, de Munster en W.
188, 440.)
« Cette publication (I' Ordinariurn ilisscc) occupe à mon avis une
place distinguée parmi les différents livres d'accomupagnement du
plain-chant, Avant tout, l'accompagnement est réellement facile a jouer :
it se met si aisément dans les doigts qu'il n'arrête nulle part Ie libre
mouvement de la mélodie. Sous ce rapport it est place beaucoup
au-dessus de celui de Haber' et Hanisch. En vérité, l'harmonisation
de ces Messieurs devient souvent par trop pompeuse (schwtilstig) et
doll entraver la naélodie, à moins que des organistes très habiles ne
se donnent la peine d'exécuter leur partie de la fawn la plus dégagée
et la plus alerte possible et même de Ia lire d'avance. Sous d'autres
rapports encore cette publication conticnt des choses lignes d'attention.
Nous nous réservons d'en reparler. »
(STEHLE, dans sa Revue Der Chorwiichter.)
« Dans les Vesperre, aussi bien que dans 1'Ordinariun Mime,
l'accompagnement me semble si bien assorli à la mélodie, si excellent
et si facile d'exécution, que je voudrais recommander à tons les organistes
de l'étudier et de l'imiter. L'ouvrage est unc preuve éclatante de la
(Benz.)
science et du talent de son auteur. »
« Tout ce travail (I' Ordinariunz illissec) fait le plus grand honneur
(FR. WITT, Prés. du Crzcilienverein d'All.)
a celui qui 1'a CCtit. »
« L'ensemble de cette publication (Vesperee et L. V.) rend a son
(Idem.)
auteur un brillant témoignage. »
Psalmi Vesperarum, les .Psaumes des Vêpres pour tous les
Dimanches et Fêtes de l'année, avec indication de la
manière d'appliquer les textes aux formules du chant fr. 0,3:
Memoriale Cantus ad usum Alumnorum Seminarii Gandavensis. (Tons des Oraisons, Epitres, Evangiles etc.,
etc.)
fr. o,3o
Messe des Morts (rythmée comme dans la Musica Sacra,
I re année) transcription du chant seul en clef de SOL fr. 0,35
Idem en clef de FA
fr. 0,35
Iste Confessor pour quatre voix d'hommes et orgue.
Partition et parties séparées . . . . . . . . fr. 1,5o

Collection be Viain=6J1an I nt>ani ^t iii=8°.

Partition et parties séparées.
N° 1. Messe de Angelis, pour voix égales
. fr. 1,5o
N° 2. Tantum ergo, pour voix égales et Orgue (epuisé).
id.
No 3. Pange lingua
. . fr. 0,50
N° 4. Ave Maris stella,
id.
. . fr. 0,50
id. (épuzsé)
NO 5. Ave Maria,
Magnificat, VI"" ton
id.
N° 6.
. . fr. 0,50
N° 7. Chant de Noel (St. Bernard) Unisson et Orgue fr. 1,00
N° 8. Tons des Psaumes, pour voix égales et Orgue fr. 1,00
Les parties supblémentaires se v'endcnt 4 centimes la page.
Messe de H. Dumont, (- 1684) en ré mineur.
N° 9.
Partition pour orgue at voix mixtes ou pour orgue et
chant A l'unisson
fr. 1,5o
Partition pour orgue et voix égales. . . . . fr. 1,5o
Parties séparées (voix égales) chacune . . . , fr. o,15
Le chant Beul.
. • , fr. 0,25

Eau de Cologne.
Seule médaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1889.

J. C. BOLDOOI'
Fournisseur breveté des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. M5TLRD.4 M.

Dép its ; Amsterdam, Singel, n e 9 2. --- Rotterdam, Rcguliersbreéstraat,
no 42. — Rotterdam, Passage, n° 6. -- Anvers et Bruxelles.
Eau de Cologne, Savon à l'eau de Cologne, Sedr"lp Malunl, Duizend-bloemen geur, Eau de llollande, etc., etc. Extlaits concentres. -- Boldoots Eau de Cologne is ale meest gezr,chle, om
haar zacht en verfrisschend aroma, zij is bekroond niet de
gouden medalje te Parijs in 1879, te Melbourne in 1880, te
Amster dam in 1883, te Antwer yen in 1685, te Brussel .1 1888.
111.311t11161164.11ha

Uitgave Gebr. BELL\TANTE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJl1IANSHERTZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
met stempel, naar eerie teekeuin van Jos. lsraels, en toet Rolnet
door Sluyter. — Prijs tl. 7,50 ; fr. 15,751.
Vereenigde Dichtwerken van Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb
DOOLAEGIIE, gehoren te Diksrnuiden, Westvlaandaeu, Belgid
(1826-1876). — 3 deeien, tl. i. Ir. 10,30.
Madelieven en avondlamp . . . . . ing. f. 1,50 geb. 1,90 ff. 4,—
t. 2,10 geb. 2,50 fr. 5,25
Nieuwste gedrenten . .
. .
Ir. 4,20
f. 1,60 geb.

Afzonderlijk ; Najaarsvruchten eu Winterbloemen .

Het huis Cuperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en meer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór den
laatsten trein inkomt; behalve op <
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.
Abonnements-Einladung auf die

^
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HANDEL
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KNEIPP - BLATTER.

Zeitschrftfair ar rc,.'ose1íci;mcthede ?old naturgenui'sseLelensn'e,'se.
Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in Wdrishofen.
4. Jahrg. 1894. Jiihrliclr erecheinen 26 Nummers — wovou jede 24 Seiten stark
— sum Preise von M 2,50: bei direkter Zusenduug im Ausiand JJ 3,80.
Die Kneippbliitter w das vornehmste and verbreitetste Organ der Kneipp-liewe•
Bung, entl;alten ueben Originalhritrii.geu vors Huchw. Ilerru .Prnlat Kr^erpp, zahlreiche Artikel von Kueipp - Aerzten u. Kueipp-Nreiu.den' ter;:er Kranken-Oeschichten
and Heilungen, Vereins- and Wórishofeuer ;\achrichteu, Aerztlieheu Ratgeber etc.
Anerkanntvorziuglichstes Insertionsorgan.
Zu bezielten durch alle Buchhandlungen uud Posta.nstalten. Probenummern kos
teelrei duvet' .lie

Verlagshandlung L Auer in Donauwdrth.

Uitgave

van E. J. BRILL

te

Leiden.

KENNIS DER NATLTUR,
Leerboek der Natuurkunde, Dierl ende en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en liguren in den tekst, door 11. REUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen Ií.:5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde /l. 1, ïii. — Nierkunde en Plantkunde 11. 2, 5.

WYNAN 17 FOCKIN K , te Amsterdam,
Fabriek van Likeuren,
Oda erlcht ifl 16;-9.
van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Kouiug van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurteuberg. — Z. M. den Koning
van Saksen. —Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

NOTLITURANC5KR

ENCRES ET VERNIS D'IMPRIMERIE
PHOTOGRAVURE, PHOTOLITHOGPAPHIE, IiÉL10GRAVURE

J. MALVAUX, breveté
43, rue de Launoy, 43, Molenbeek-Bruxelles.
TËLLPIIONE N° 1'236.

ADOLF WEIGEL
BUCHIHANDLUNG UND ANTIQUARIA F
Libreirie ancienne et moderne j New and secund-handboobseller

4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergartenstr. 4.
Crosses Lager antiquarischer and never Bjicher
aus allen Winnehenscliaften
1.iefernnt and Correspondent
namhatter Bibliotheken and lnntilute

l chernahmo and 1 ertrieb
von Puhiicullionen iusli;ind.liniversiliiten

des In- and Auslandes

wed gelehrter Gesellsn:hat.rn.

ForU:eilLatteste Bezngsquelle
i1r SRentllrl^e!,ustrlh:u nrd l'iivutpersonen

Prn:upte Au,L5luung
COn.1w•tiuns- um! sonstigen AuftrKgen

Ankauf ;;anzt-I Bibliotheken nod werthvoller WerkP
zu hiichsten Preisen.
Schnelle und guts Verbindungen nach alien R'elttheilen.

EN, Leiden.
Boekhandel J.-W. VAN LEEUWEN,
De katholieke Organist. Onderriht in de begeleiding van don Gregoriaanschen Zang en in hetkerkelijkorgelepel, meteen aantal speeloefeuiagen.4° ft 4,25
Handboekje ten gebruike hij het ondersijs in den tirepuriaanschen Zang,
vierde vermeerderde druk
ji 1,75
Leesboek root- het Contrapunt, gr. 4°
fi 7,50
Josef Maria Pignatelli. Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der
Sociëteit van Jezus, door W. VAN NIEuwaNUOFP, S. J. Tweede Vermeerderde druk
fl 1,50
In linnen prachthand
f± 1,90
Wat is toch de Talmud l en wat is een Talmudiood ?lets uit en van de verder-

felijke geloofspunten eu praktijken van het jodendom, door Dr. A. RonL1N(3, hersien en verbeterd door MAX DE LAMARQUE. Derde druk met een
nieuw voorbericht van den vertaler. 129
ft 0,70
De geheimen der Vrijmetselarij, ontsluierd door Lso TAXtL. Een deel gr. S
van 1056 bladzijden met 60 gelid.. platen
fl 7,90
In linnen prachthand
fi 9,70
In halfchagrijn-lederen prachthand
ti 10,20
1 . 1z

B. HERDER, libraire éditeur Pontifical
à Fribourg eu Brisgau (Allemague)

En vente chez tons les libraires :

MINIATURÉS CHOISIES
DE LA BIBLIOTHEQIiE Di! VATICAN
par ÉTIENNE BEISSEL,

S. J.

DOCUMENTS POUR [iNE IdIS'i'OIRE DE LA M I N I ATURh
AVEC XX X PI._tNCHI: EN PIIOTOTYJ'IP.

In-folio (VIII et 59 pages de leste) fr. 25; relic en toile,
tranche rouge fr. 30.

H áusiieher Ratgeber
Praktisches Wochenblatt fur alle deutschen Hausfrauen.
Ersclleint jede Woche einma!. — Preis pro Quart it nor 'I iMk.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen and Postanstalten.
Der Hdusliche Ratgeber enthalt
n jeder Nummer be ■ ehreude Artikel aus
dem Gebiete der Iiauswirtschaft, Ge-

undheitspflege and Erziehung. Ausserem wird in den Rubriken : • GenneinWei ges, Fldusliche Kunst, Furs liar.:s,
Getrdnke, Backwerke, Fiir die Iíiiche ,.
u. s. w. else Fillle belehrenden otl'es
veráffentlicht

In der Arbeitsstube werden Stick,
Strick-, Hakel- und Filetarbeiten vrriifieutlicht, welche (lurch reizende Abbildungen erltiutert werden. — lm Echo
kano jede Abonneetin hostenlos Frageu
verLfleatlicheu, welche beantwortet werden. Das Feuilleton ist sehr reichhaltig
end spannend. Ausser einem griieserei,
sehr interessanten Romane, werden noch
in

jeder Nummer Reisebeschreibungen,

Humoresken, Erznhlungen und Gedichte
veriif entlicht.

A/!omega bekroond!

T>R2E^ S MN'
ROTTERD AM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning

I6
De Cacao Q A. DRIESSEN a
verdient uit een gezondheic€kundig oogpunt
de voorkeur.

ZIE ATTESTEN.

Alom verkrijgbau

ZEER GOEDKOOP!
Een aantal Clichés naar beroemde platen
eli schilderijen.
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.

FLIEGENDE BLUTTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sie erscheinen wochentlich einmal. Preis p. Semester, Mk. 7,5
(fr. 9,5o); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste toespeling. De verlichting (illustratie) is in den regel uitmun te nd.

Firma A. C. A. VAN V DUREN Pz.
OUDENBOSCH (NEDERLAND)
Rechtstreeksche aanvoer van geimporteerde Havana's, Manilla's en
Planteurs van de eerste huizen.
Getuige en van de beste tabaksoorten vervaardigde sigaren van
fr. 50 tot 500 fr. per duizend.

AANBEVOLEN MERKEN
de duizend
fr. 50
Phoenix
60
Klein Duimpje (klein maar geurig)
ï0
Roza
80
Perfecto
80
Kegellust
90
Souvenir d'Amsterdam
90
Bonita

ll. Upman
Crema de Cuba
Fortuna
Alahansa
La Vuegera(Havana)
Id.
Conchas
Id.
Reina

de duizend
fr. 440
I 20
460
160
300
400
50(1

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle rechten en
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
drie honderd stuks.

Volledige Hcdlandsche of Belgische prijs-courants op aanvraag
verkrijgbaar.

/N .W

N1WN
DRAMA

AFRIKA

IN VIJF BE DRIJVEN EN IN
door Ridder Edward Descamps

VERZEN

Bekroond in den internationalen letterkundigen prijskamp voor het beste werk
over de slavernij in Afrika

voor het Nederlandsch tooneel overgedicht
door M. J. A. VAN DR00GENBROECIi, der Koninkl. VI. Academie

Prijs : fr. 2, 50.

Zt mpT luim rn anbr-rr Oriangcn
clo,r 1-:NI.--11`L' IE L 1[[E[.L

Prijs : fr. 3,00.
HOOFD EN _KOP
Luimige Novelle
door D'

1M A L P E R T - I S

van Antwerpen

Prijs : fr. 1,25.

FUNNIES ET FLAMMECHES
Poésies har .1. Cagier.
Prix : 1 franc.

L'ESPAGNE TH i'RËSIENNE
Or

Pélerinage d'un Flamand a toutes les fondations de Sainte Therese
I'AR ,ll. IIYGil0IS
Prix : 20 francs (re/lure élëganle en pe .caliuel.

Lsii ova tiid ij ijw, llon1ffiici'ij c ionhoi cch
» 1)

ten gebruike van Normaalscholen
door 11. MIS
GEWEZEN PROFESSOR IN DE NOIuIAAI.SCI{OOI. TE ST-NIIiLAAS

en J. B. DE FErfER
LA\DROLIWINGENIEUR, PROFESSOR IN DE NUR\1AALSCHOOL TE SINT-NIKL:14S

Prijs : fr. 2,00.

Prudens van Duyse,
ZIJN LEVEN EN ZIJNE WERKEN
door .T. 111CHEEI.s

Prijs : fr. 4,00.

Le s Bases de la Morale et du Droit
Droit
par l'Abbé MAURICE 1)E BAETS
Prix : fr. 6,00.
^^^ ^J

n/a./N.ib/NertorNnnMnivw
TABLE DE LA BIBLE
PARTAGLE POUR ÊTRE LUE EN ENTIER CHAQUE ANNÊE
EN CONCORDANCE AVEC LES LE(ONS DU BRÉVIAIRE
par un Père de la Compagnie de Jesus.

Prix : fr. 0.20.

La série aromatique en thérapeutique
Les medicaments a composition simple et définie a 1'usage
des étudiant s en médecine et des Praticiens
pm

le D r D. DE BUCK

Prix : fr. 5,00.

i

E

LI ND

^^
I^;N
I^: I^'1'I
D
D' F. W. Webers „

Dreizehnlinden r^

in 't

Vlaamsch

overgedicht

door EI'Cr. I)E LI':Pl':LEER

Prijs : fr. 4,00.
V ‘./0ONJ

Getrokken nit

de R

GODSDIENSTIGE \WEI:

W V
»

Catechismus of Christelijke leering
voor de katholieke jonkheid in het Bisdom van Gent
MET

nET

BIJVOEGSEL voor de eerste communicanten.
D c:e r±itgave ruldoet win het bi,,•seholipeli,jh: Geslrci-4 r8t'•cche;le;r.
id de Crousnn:s- sllc.r WEEK, de n 23 Anreiizber 1894.

tr laamsehe en Fransehe Prijsboeken.
Men vrage de Catalogen.

INHOUD.
I. Bijdragen tot de kennis van het leven en de wei ken
WILLEM DE. VREESE.
van Jan van Ruusbroe-a
E. P U \GELS, pr.
II. . Parnassiens
J. rlcVLUECU,^HS.
M.Sensculot en Brigand
IV. Hulde aan 1LFf. Majesteiten onze geeerbiedigde Koninginnen Wilhelmina en Emma, bij hun bezoek aan
Maastricht op 20 Mei 18 9 5. — Moeder en Kind Til. R.
J. Cr..
V. Driemaandelijksch overzicht
K Dr BEuvvr:.
VI. Yperen, leperen of Iperen?
.
VII. Koninklike Vlaamsche Academie
VIII. Boekennieuws en Kronijk.

/Merry,

Tiende jaargang, 18g5.

Vzi11st

Augusti, N r 8.

A. SIFFER, Editeur, Gand.

ÉLECTIONS COMMUNALES
A paraitre après la promulgation de la loi
électorale pour la commune :
^. Recueil de toutes les lois électorales de Belgique
fr. 1,25
(Chambre, Province, Commune)
2. Guide pratique pour les élections : Opérations électorales dans l'ordre chronologique. Tableaux synoptiques
à l'usage des présidents de bureaux, des scrutateurs,
des secretaires. des témoins et des électeurs, par
EDMOND DE BocK, juge d'instruction au tribunal
de i re instance à Gand, ancien juge de pair et ancien
conseiller provincial et communal. Nouvelle edition
fr. 1,75
(onzieme)
3. Recueil de toutes les lois électorales de Belgique
et Guide pratique pour les operations réunis, par
fr. 3,00
le même
4. Chapitre additionnel, par le même. . . . . . fr. 0,50
5. Derniéres lois
fr. 0,50
6. Verzameling van al de Belgische kieswetten (Kamers,
Provincie, tiemeente)
fr. 1,25
7. Handleiding tot de kiesverrichtingen : Tijdsorde der
kiesverrichtingen en verklaring der wetsbepalingen,
samenvattende tafels ten gebruike der voorzitters van
kiesbureelen, stemopnemers, secretarissen, getuigen
en kiezers, door EDMOND DE BOCK, rechter van
Instructie bij de rechtbank van eersten Aanleg te
Gent, gewezen provincieraadslid en gemeenteraadslid.
Nieuwe uitgaaf (elfde)
fr. 1,5o
8. Verzameling van al de Belgische kieswetten met
Handleiding tot de kiesverrichtingen, te zamen, door
denzelfde
tr. 2,75

En vente :
9. Exclusions et Suspensions du droit electoral, par le
même
fr. 1,25
1o. La formation et la revision des listes électorales, cornmentaire de la loi du 12 Avril 1894, par A. GODDYN,
juge au tribunal de : je Instance de Gand et L. TIERENTEYN, avocat, Chef du bureau des élections de
l'Administration communale de Gand, avec une preface,
par M. ALBERT NYSSENS, Membre de la Chambre
des Représentants. — Un volume in-12° d'environ
30o pages
fr. 3,00

M1DDELNEDERLANDSCHE HANDSCHRIFTEN
IN ENGELAND (i).

zending, wier uitkomsten het 234 bladzijden
tellende Verslag mededeelt, waarvan men hieronder den titel leest, is eene belangrijke gebeurtenis voor de geschiedenis onzer letterkunde., — Wij
wenschen dan ook, vooraleer over te gaan tot eene
uitvoerige bespreking van dit verslag zelf, de aandacht
te vestigen op het belang dat een grondig en stelselmatig
onderzoek naar Nederlandsche handschriften in Engeland
oplevert.
Het oprichten, ten jare 1839, van den nog heden
zoo werkzamen Stuttgarter Litterarischer Verein TutHerausgabe alterer Druck-und Handschriften had, reeds
in het begin van het volgende jaar, den heer P. J. Vermeulen, Archivaris der provincie Utrecht, op de gedachte
gebracht een oproep te richten tot zijne ambtgenooten
uit de andere provinciën, met het doel in Nederland
eene dergelijke vereeniging tot stand te brengen. Het
plan mislukte. Doch het werd in 1843 weder opgevat
door eene hoofdredactie, met M. de Vries en Jonckbloet aan de spits, waarbij men zich ditmaal richtte
E

(1) Beschrijving van Middelnederlandsche en andere Handschriften, die in Engeland bewaard worden. Verslag ingediend
bij het Belgisch Staatsbestuur en de Koninklijke Vlaamsche Academie
door KAREL DE FLOU en EDW. GAILLIARD, werkende leden der Academie — Gent, A. Suffer, 1895.
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tot den ruimeren kring van al de vrienden en beoefenaars
der vaderlandsche letterkunde. Men slaagde, en de Vereeniging tot Bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde bestond den tijd van vijf jaren. Het was echter een
vruchtbaar bestaan waaraan wij, benevens de jaarlijksche
Verslagen en Berigten immers de belangrijke uitgaven
hebben te danken van Boendale's Leekenspieghel door
M. de Vries; van Dboec vanden Houte en van Maerlant's Leven van S. Franciscus door J. Tideman ; van
den Roman der Lorreinen en den Roman van Walewein
door Jonckbloet ; en eindelijk van Dirc Potter's Minnenloep door P. Leendertz.
Reeds in den eersten jaargang van de Verslagen en
Berigten wordt men gewezen op de schatten welke het
British Museum aan Nederlandsche handschriften bewaart. Uit een brief van den Franschen geleerde Ach.
Jubinal aan Jonckbloet wordt er, op blz. 41 en 42, het
bestaan bekend gemaakt van een drietal belangrijke
handschriften : Additional Mss. n° 10043 : De Bibel
overgeset wten latyn in duusche; n° 10344 en 10045 :
Maerlant's Rijmbijbel; en n° 10290 : The romance of
Jason and the golden Fleece, by Raoul le Févre, translated into Dutch. — The Game of Chess, moralized
by' Jacobus de Cessohs, translated into Dutch. Een
drijtal tite!s van handschriften dus, meer niet. De
tweede jaargang bracht rijkeren oogst. Op blz. 33-56
bevindt zich de lange en belangrijke brief van Dr.
R. P. A. Dozy, over de uitkomsten van zijn onderzoek
naar Nederlandsche handschriften in het British Museum
en te Oxford. o Mijn eenig doel, voegt Dr. Dozy er
bij, is de aandacht onzer letterkundigen op het bestaan
van Nederlandsche Hss. in Engeland te vestigen. Wordt
mijn wensch vervuld, dan zal een man van het vak
binnen kort de reis derwaarts ondernemen, met het
bepaalde doel om Oud-Nederlandsche Hss. op te sporen
en over te schrijven... » Het getal handschriften waarvan
hij ons het voorhandenzijn te Londen en te Oxford
bericht is overigens niet zeer groot. Te Londen trof hij
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.aan een Hs. van Maerlant's Naturen Bloeme (Add.
Ms. 1139o), vroeger in het bezit van Clignett; en een
Hs. « vrij leelijk en onduidelijk geschreven » (Add. Ms.
10286) bevattende den i) Sydrach, 2) Lucidarius hoeck,
3) een werkje zonder titel en dat slechts drie kolommen
beslaat, beginnende aldus : Item hyr mach men vinden
van een- rehande medicinen gescreven, enz , 4) een
gedicht : Dit is van dat edele lant van Cockaengen,
5) Die peregrinacie van 7herusalern, en om te eindigen 6) Item een moy sprake van sesterhande verwe. Te
Oxford, waar hij de hand mocht leggen op het tot
dan toe onbekende gedicht van Boendale, Jans Teestije,
vond hij ook een tweede handschrift van den Sydrach,
wat hem aanleiding er toe gaf beide handschriften — zij
schenen hem overigens toe weinig belang op te leveren —
oppervlakkig met elkaar te vergelijken. Eene reeks
aanteekeningen van bibliographischen aard werden door
M. de Vries aan deze handschriftenbeschrijving toegevoegd. Het was ook M. de Vries welke in den vierden
Jaargang der Verslagen ei Berigten (bl. 69 en 70) de
vraag stelde en beantwoordde hoe of het Hs. van den
Sydrach en den Lucidarius in, het British Museum mag
gekomen zijn ?

ii•
De brief van Dr. Dozy voert de dagteekening : 20
April 1845. — Eene gansche halve eeuw is dus de vervulling van zijn wensch uitgebleven, dat een man van het
vak in Engeland een stelselmatig onderzoek zoude doen
naar de Oud-Nederlandsche handschriften, aldaar in
zoo groot getal aanwezig. Juist eene halve eeuw, jaar om
jaar, verliep er toch tusschen die eerste, verdienstelijke
liefhebberspoging, en de bekendmaking door den druk
van de uitslagen der wetenschappelijke zending der heeren
kle Flou en Gailliard. Werkelijk, is er wel reden toe om
een zucht te slaken : eindelijk !. Doch de degelijke wijze
waarop aanvang werd gemaakt met de uitvoering van
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Dr. Dozy's wensch, en het verheugende vooruitzicht dat
het bij déne proefneming niet zal blijven, maar dat deze
zending telken jare zal worden vernieuwd, ziedaar reden
genoeg om thans alle vrienden en beoefenaars onzer
letterkunde tot blijdschap te stemmen.
Heel dit eerste Verslag toont aan wat ijver en toewijding, ja, wat geestdrift onze beide Academieleden bij het
volbrengen hunner taak aan den dag hebben gelegd. Hun
verblijf te Londen, van den 1a April tot den 5 Mei 1894,
werd hoofdzakelijk besteed aan het onderzoek der handschriften van het British Museum. « Zoo werden »,
schrijven wij van hen over, « in veertien dagen tijds,
gedurende de werkuren van het British Museum (van 1 o
tot 4 uren), ongeveer 10o gewrochten nagezien, waaronder
89 beschreven en geëxcerpeerd en 3 andere met de reeds
bekende teksten vergeleken » (bi. 3). -- « Veel, zeer veel
blijft er nog te doen over, » luidt het op bladzijde 5,
« zelfs in het British Museum, alwaar de titels van nog
71 andere handschriften opgenomen werden met het
inzicht ze later, bij gelegenheid, te onderzoeken, evenals
de hierboven reeds aangehaalde. Elders in Londen, als in
Guildhall, in de boekerij van den Temple en in bijzondere
verzamelingen, zegt men dat handschriften bewaard worden, die voor onze letterkunde van beteekenis kunnen
zijn. Wijders te Oxford, in de Bodleian library, en meer
nog in de boekerijen der colleges, te Cambridge, en bovenal
te Cheltenham, alwaar nog een groot deel van de verzameling van Dr. Philips in stand gebleven schijnt, liggen,
meer wellicht dan in Londen, handschriften van Middelnederlandsche lettergewrochten op afschrijvers en uitgevers
te wachten. » Deze laatste aanhaling geeft er ons een denkbeeld van hoe groot de onderneming is, en hoe grootsch.
De Verslaggevers maken zelf de bemerking dat slechts
enkele der door hen beschreven handschriften verdienen
in het licht gegeven te worden. Tien werken warden door
hen ter uitgave voorgesteld en wel met name twee werken
van godsdienstigen aard : Die Tafel van den Kersten
Ghelove en Verschillende werken van jan van Runs-

MIDDELNEDERLANDSCHE HANDSCHRIFTEN. 69

broec; en vervolgens Die Peregrinatie van jherusalem,
den Roman van 7ason, het Scaecspet, Die Lof der
Vrouwen, Lucidarius boec, Sydrac, een ItaliaanschNederlandsch Gesprekboek, en, eindelijk, het Cartularium van Herne.
Voornamelijk aan deze werken, waarop de Verslaggevers zelven aldus de aandacht vestigen, zullen wij dan
ook onze aandacht schenken. Onze ontleding van het
Verslag wenschen wij echter te doen voorafgaan door de
volgende bemerking, aan dewelke wij persoonlijk groot
belang hechten : waar, bij het onbevangen uitspreken onzer
meening, wij niet aan alle onderdeelen van het verslag der
heeren de Flou en Gaillard in dezelfde mate onzen bijval
schenken, neemt dit, in onze overtuiging, niets af van den
lof welken wij over hun werk in het algemeen uitspraken.
Terloops zal zich nog meer dan eens de gelegenheid aanbieden om aan dien lof te herinneren, en om er op te
wijzen dat een onderzoek als dit, met zijne eigenaardige
en groote moeilijkheden, waarlijk aan geen geschikter
handen kon worden toevertrouwd.

+
Van de 1 oo nummers welke het Verslag bevat, behooren de vijftig eerste tot de godsdienstige en de andere tot
de wereldsche letterkunde, bijna alles zonder uitzondering
werken in proza, en ook bijna alle van de 1 5 e eeuw.
Eerst komt de beschrijving, met proeven van taal en
stijl erbij, van eene reeks handschriften van Bijbel- en
Evangelievertalingen uit de 15 e eeuw (nr$ i- i i). Alleen
nr 7, een perkamenths. der Vier Evangeliën, is misschien
ouder Het geschrift dagteekent, volgens het Verslag,
« van het einde der XIVe eeuw, of ten vroegste van het
begin der XVe eeuw. » Het is duidelijk dat hier eene misschrijving ingeslopen is, en dat men niet ten vroegste
maar ten laatste dient te lezen. — Eene kleine aanteekening
bij nr 1, eene bijbelvertaling, waar men leest op fol. 3 :
« Peeter-Oris », 161 1. In het Oxfordsche Hs. van den
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Sydrac bemerkt Dr. Dozy ( Verslagen en Berigten I I, bl. 39)z
heeft insgelijks eene nieuwere hand, die van Pieter Oriste Antwerpen (1621) uit den Leidschen druk van den
Sydrac (1496) een gebed overgeschreven dat in zijn Hs.
ontbrak. — Het stelt de palaeographische bedrevenheid
der Verslaggevers in het licht dat, bij n r 12, het Hs van
den Heliand, het volgens Sievers onleesbare woord in sir
Cotton's onderrichting voor den binder zoo heel onleesbaar
toch niet is : « Bind this book upon dobble bands very...
(ein unleserliches wort) in 'ether enz. » Vul eenvoudig
aan : showy.
De drie volgende nummers zijn Ghetidenboeken ;
nr 16, een Breviarium ; n r 17, een Missale ; n r 18, een
gebedenboek met levens van heiligen, van het einde der
14e eeuw ; iv' 19, een gebedenboekje met den titel Sinte Bernardus contemplacie vanden Tueten name Jhesus;
nr 20 een Lectionarium. Daarop volgen eene reeks handschriften met levens van heiligen, alle eveneens van de
15e eeuw (nrs 21-26).
Die Tafel vanden Kersten ghelove komt voor onder
ni 27. Het is een prachtig geschreven en versierd handschrift uit de 15° eeuw, in folioformaat, van 205 folios.
Het Verslag wijdt aan de beschrijving ervan, aan de
opgave van de kapittelopschriften en aan de mededeeling
van uitgebreide proeven van taal en stijl, met minder dan
elf bladzijden. Te midden van de dorheid dezer titelopsommingen en handschriftenbeschrijvingen maakt de mededeeling van de Glose op de Engelsche bootscap, bij voorbeeld, werkelijk op den lezer den verkwikkenden indruk
van eene oase te midden de woestijn. « ... Dese selve
arche enghel Gabrielstaet voor Gode, als een vorste ende
een legaet tot sinen ghebode te vervolghen °bereet. Ende
daer om bediet hi die starcheit Gods. Ende doe hi wt der
consistori der heiligher Drievoudicheit den raat ende den
wille Gods hadde verstaen ende sine bevelinghe van sinen
eyghen monde hadde ontfaen, doe nam hi ghlijc enen sceptrum een coninc staf in siner ham, ende brac voer der sonnen
opganc wt den hemel, ende vander schoonster wolken
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makede hi een mantel, ende besat die met edelsten ghesteente. Hi makede een cranse vanden suverlicsten bloemen
des aerdscen paradijs der weelden ; hi makede hem een
harnasch van wortelen der edelre crude, ende quam met
blinkenden oghen, met lichtenden aensicht, met schinenden
clederen, met hueschen tuchtighen ghelaet, met claren
licht ende knielende neder voor der maghet als een jonc
ridder, ende spreyde voor haar voeten Ysaias, der propheten rolle, daer in geschreven was ende selve las : « Zich,
een joncfrou ,sal ontfanghen ende baren enen soon; sijn
naem sal heeten Emanuel, dat bedset : met ons is God.,. »
— Nietwaar, een ideaalsclioon tafereel?
Graag zouden wij dan ook den wensch der Verslaggevers bijstemmen, dit handschrift op kosten der Academie
te laten uitschrijven en uitgeven. Doch wij vragen het
ons af, is dit voorstel niet voorbarig? Wanneer wij toch
Te Winkel naslaan (Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, bl. 56o en 561), dan vinden wij daar melding
gemaakt van den Utrechtschen « Meester in de Godheyt »
Derck van Delft, die in 1404 als dietsch prozaschrijver
optrad in een, aan Hertog Albrecht, zijn beschermer,
opgedragen werk, getiteld Tafel van der Kersten ghelove,
dat nog onuitgegeven berust in een Hs. op de Kon. Bibl.
te 's Gravenhage, en waarvan « sommyge capittelen »
zich ook bevinden in een papieren Hs. uit het eind der
I 5e eeuw op de Bibl, van de Maatsch. voor Ned. Lett. te
Leiden. Verschillende handschriften van één en hetzelfde
werk wellicht? Deze vraag heeft zich waarschijnlijk ook
de lezer reeds gesteld. Om over het voorstel der Verslaggevers te kunnen oordeelen dient ze eerst beantwoord; en,
wat meer is, indien wij hier werkelijk met verschillende
handschriften van één werk te doen hebben, dan hoeft ook
natuurlijk eerst nog onderzocht welk het beste der verschillende handschriften is, daar het van de oplossing
dezer tweede vraag afhangt welke tekst tot grondslag der
uitgave zal verkozen worden.
Hebben de Verslaggevers dat onderzoek ingesteld?
Dat blijkt nergens. Wij meenen integendeel dat zij een
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dergelijk onderzoek beschouwd hebben als niet in hunne
taak begrepen. Hun wensch het Londensche handschrift
te zien uitgeven wijst ons dan ook op een mangel dien
wij nog zullen te betreuren hebben : de afwezigheid
eener zoo uitvoerig mogelijke bibliographie van de
beschreven handschriften. De bruikbaarheid van hun
werk lijdt er onder, en de taak der critiek wordt er
moeilijker en ondankbaarder door.
u Verschillende werken van Jan van Ruusbroec »
worden insgelijks ter uitgave voorgesteld. Tot Ruusbroec's
werken behooren de n rs 3o-36, 37 en 49. Over de wenschelijkheid van het afschrijven dezer reeks Londensche handschriften zullen wij geen oordeel uitspreken, juist omdat
wij niet weten of deze handschriften iets bevatten wat men
ook niet reeds vindt in de uitgave van David of in
andere betere handschriften. Daarover zou ons Dr. De
Vreese wel het best kunnen inlichten.

4
N r 5 i, die Peregrinatie van Jherusale;n, een vijf
tiendeeuwsche Baedeker voor de reizigers naar het heilige
Land, voert ons tot de afdeeling der handschriften welke
wereldsche onderwerpen behandelen. Andere handschriften
van dit werk, dat insgelijks ter uitgave voorgesteld wordt,
zijij ons niet bekend. Hier doet zich echter eene andere
vraag voor.
Waarom namelijk wordt hier afgeweken van de volgorde waarin de verschillende handschriften voorkomen in
den band, waar men ze bijeenvindt? Het Hs. Add.
10286, bekend door het bericht van Dr. Dozy, bevat zes
nummers, i) Sydrac, 2) Lucidarius, 3) Item hyr mach men
vinden van eenrehande medicinen gescreven enz., 4) Dit
is van dat edele lant van Cockaengen, 5) die Peregrinatie,
6) Item een moy sprake van sesterhande verwe. Het
Verslag nu handelt over den Sydrac onder n' 56, over
Lucidarius onder n' 55, over het derde stukje onder ilr 92
en over het vierde onder n' 61, terwijl onder n r 51 de
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Peregrinatie en eindelijk de Moy Sprake onder nr 6o
beschreven worden ..
Van die zes werken en werkjes werd voor korten tijd
,dat edele lant van Cockaengen in het Tijdschrift voor
Ned Taal en Letterk. (r og4, bl. 187-191) uitgegeven,
doch, leeren wij uit het Verslag, niet streng diplomatisch. — De twee andere korte stukjes worden
medegedeeld in het Verslag zelf : de leugensproke
dit is van eenrehande medicinen enz., en Een moy
sprake van Sesterhande verve. De vroegere uitgaven van
dit laatste stukje door Bilderdijk (naar een afschrift van
het Londensch Hs., doch onnauwkeurig) en door Blommaert (naar het Hulthemsch Hs ) worden door de Verslaggevers herdacht. Jammer is het dat in het Londensch
Ijs. het slot ontbreekt, daar juist dit slot eene bewijsplaats
te meer bevat van den invloed van Villon hier , te lande,
reeds in de i 5 e eeuw. Bedenkt u, roept de dichter uit
(onze aanhaling stamt uit Mone's Uebersicht, nr 516, die
het gedicht vond in het H ulthemsche hs. « welches den
Lucidarius enthalt ») :
bedenct u, weer es Alexander,
Julius Cesar, menich ander,
Karle ende Constantijn,
coninc Arthur waer mach hi sijn?...

De drie groote werken zijn de Peregrinatie, die wij
reeds vermeld hebben, de Sydrac en Lucidarius boeck.
Ook deze twee laatste werken worden ter uitgave voorgesteld.
« Ofschoon op verre na geen meesterstuk van taal en
stijl, H zegt het Verslag, « verdient de Lotidensche tekst
van den Sydrac uitgegeven te worden. Tot hiertoe is van
dit werk te weinig bekend gemaakt geweest, om er een
onbevangen oordeel over uit te spreken. \Vij durven dan
ook het voorstel doen dit gewrocht.... door den druk tot
gemeen goed te maken. a Gaarne zouden wij hier onze
bijtreding vederschrijven. Doch wij sloegen Petit en Campbell na, en wierpen een blik in den Taal- en Letterbode
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(bl. 64 en volg.) waar M. de Vries, naar een
Hamburgsch Hs., den berijmden proloog en epiloog van
den Sydrac mededeelde. « Zes handschriften, » zegt De
Vries, « zijn (van den Nederlandschen Sydrac) bekend, die
zich thans te Hamburg, Koningsbergen, Stuttgart, Brussel, Londen en Oxford bevinden, benevens twee oude
drukken die te Deventer in 1496 en te Antwerpen in 1564
het licht zagen. » Campbell vermeldt daarenboven (Annales, nr 981) nog een oude Leidsche druk van het jaar 1495.
Wanneer er dus sprake mocht van zijn den heelen
Sydrac uit te geven, zoude zeer waarschijnlijk een ander
Hs. dan het onvolledig Londensche tot grondslag moeten
genomen worden.
Wat aangaat den Londenschen prozatekst van den
Lucidarius, wij vermoeden er eene latere omwerking
in van den berijmden Lucidarius, waarvan ons Blommaert, naar het H ulthemsche Handschrift, eene uitgave
bezorgd heeft. Bleek dit vermoeden nu gegrond, zou
het dan nog wenschelijk zijn die latere omwerking te
laten afschrijven?...
Onder de nummers 52 en 53 behandelt het verslag
den Roman van ,7ason en het Scaecspel, die beide
voorkomen in é n band, Hs. 10290. Ook deze werken
wenschen de verslaggevers gedrukt te zien.
Voor den Roman van Jason verwijzen wij naar
Schotel, Vaderlandsche Volksboeken, II, bl. 6o en vlg.,
Petit, nr. 424 en Campbell. Pent vermeldt het in 1 485 te
Haarlem gedrukte prozavolksboek van den vromen ridder
Jazon, dat zich in de Bibl. Nationale te Parijs bevindt, en
waarvan Campbell in zijne Annales de beschrijving
geeft. Treffend, ja, woordelijk is de overeenstemming
tusschen de eindjes tekst door Campbell medegedeeld en
de overeenkomstige plaatsen in het Londensche handschrift : « De galeye myns verstans onlancs gheleden
vlotende » enz. En wat het Scaecspel betreft verzenden wij
naar Te Winkel's Gesch. der Ned. Lett., bl. 564, waar
een Hs. van _1404 op de Kon. Bibl. in den Haag, een
te Londen en een te Hamburg, benevens oude Delftsche
drukken van 1479 en 1483 worden opgesomd.
van 1872
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Daar wij geen de minste bevoegdheid hebben om
mede te spreken over de handschriften van geneeskundigen en alchimistischen inhoud, noch over die van
Keuren, Waterrecht en Renteboeken, zullen wij ons bepalen enkel in het voorbijgaan aan te stippen dat nr. roo ons
een volledig afschrift brengt van het Renteboek van Masseminne, — geschrift van het midden der I3 e eeuw, —
volgens de bemerking der verslaggevers « het oudste
van al de gekende renteboeken, die in het Nederlandsch
werden opgesteld. » — Eene misschrijving stipten wij
aan bij nr. 95, Cronycke van Cleve. « Geschrift van
de XVe eeuw » leest men in het begin ; aan het slot
daarentegen : « Deze Nederduitsche kroniek ... werd
in den loop der XVI e eeuw geschreven. » Of liever, '
dit zal wel niet als een misschrijven, maar als een
miszetten moeten opgevat worden. (I)
Onder nr. 91 deelt het verslag ons een verminkt
allegorisch gedicht op den dood van Karel van Burgondie mede ; « denkelijk » zegt men ons « het werk
van een Vlaamsch, mogelijks wel een Brugsch medicus. »'
Het gedicht, waar verscheidene strophen ongelukkiglijk
uitgescheurd zijn, en dat om zijn zonderlinge spelling
de aandacht verdient, komt inderdaad voor te midden
latijnsche medicale voorschriften. Doch de tekst is zoo
vèrdorven (het toetsen der verschillende strophen door
middel van het rijmschema aabaab bbcbbc cdcl toont
duidelijk aan dat enkele verzen ontbreken en andere heel
verknoeid zijn) dat er niet aan te denken valt aan
iets anders dan aan een zeer slordig en onbeholpen
afschrift van het oorspronkelijke stuk te denken ; daarmede vervalt de gissing over den persoon van den
schrijver.
Die Lof der Vrouwen (nr. 54) vonden wij nergens
vermeld. Ook dit — volgens de opgave van den Catalogus
— schijnt een vertaling te zijn. Het slot van het Hs.
(i) De heer de Flou deelt ons mede dat moet staan « XVI eeuw a
zoowel in het begin als aan het slot.
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deelt ons mede wat haar in - het leven riep : « Dit
was ghedaen int jaer ons Heeren Busent vierhondert
ende vive ende tseventich, op Sinte Kathelinen avont,
die reyne maecht, ter begheerten vanden voirs. Mer Jan
de Baenst, riddere, heere van Sint oris. Bidt voor
my. Explicit. » De naam der familie de Baenst is in
onze letterkundige geschiedenis niet onbekend. Ter verheerlijking van een de Baenst schreef Corn. Everaert,
in het begin der i6 e eeuw, zijn Spel van Tilleghem.
En dezelfde Jan de Baenst, welke die Lof der Vrouwen
liet vertalen trad in 1465 op als voorspreker van Anthonis
de Roovere, voor velen hij van den Raad der stad
Brugge een jaarlijksch hulpgeld bekwam van VI lib. grote.
Bij nr 59, eene korte beschrijving van het fragment
van den Bere Wisselan, wenschen wij te verwijzen naar
de uitgave, ervan. door Prof. E. Martin, in Quellen u.
Forschungen (1889), naar het handschrift, en met benuttiging der uitgaven van Serrure en van Kalff. Niet alles
was Serrure nog kon ontcijferen, was het aan Prof. Martin
nog mogelijk te lezen. Doch op meer dan eene plaats bleek
toch dat Serrure ook wel eens woorden, en, ja, enkele
malen heele verzen had overslagen...
Zeer beknopt willen wij ten slotte nog handelen
over enkele niet-nederlandsche handschriften, door de
verslaggevers beschreven. Als nrs 57 en 58 beschrijven zij het « Buch von den heiligen driger Kunige »
en deelen zij in extenso een v 9 iftiendeeuwschen daarbij
Bevoegden catalogus mede van de handschriften welke
bij Diebolt Louber, uit Hagenau, te koop waren. Van
Prof. E. Martin, wiens leerling wij fier zijn ons
op dit oogenblik te mogen noemen, vernemen wij dat
deze Diebolt Louber een bekend persoon is. En in de
onlangs verschenen verhandeling : Diebolt Louber und
seine Werkstatt in Hagenau von Dr. Ludwig Kautsch
(aus dem Centralblatt fur Bibliotheks-veesen), Jahrgang
XII,besonders abgedruckt) Leipzig,1895, wordt niet alleen
gehandeld over het Londensch Hs. der Drij Koningen
(blz. 16, 17, 18 en 73), maar staat ook, op blz. 84 en 86 de
'L
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hooger gemelde handschriftenlijst in haar geheel afgedrukt.
— De vergelijking tusschen den tekst van het Verslag en
van de Duitsche Verhandeling valt echter veelal uit ten
gunste van het eerste. Zoo b. v. grosz oder clein, Kautsch :
grosz oder kein ; vita, Kautsch : vit (?); Gawin, Kautsch :
gaw... Daarentegen echter ywon, Verslag : Yrven ; frow,
Verslag fra(?)
Het gedicht van den Ritter unter dem Zuber dat op
die lijst aangegeven staat en waarbij de Verslaggevers, in
alle bedeesdheid wel is waar, de vraag opperen of onder
dien titel niet eene of andere bewerking van den steeds
verscholen blijvenden Roman van Madocs droeme bedoeld
geweest is, werd afgedrukt, zooals ons insgelijks Prof.
E. Martin mededeelde, als nr XLI van van der Hagen's
Gesammtabentheuer. De « Ritter unter dem Zuber » is de
Ridder die onder de tobbe zit ; en het gedicht zelf is een
van die ondeugende verhalen, wier vertelling onze voorvaderen zooveel pret bezorgde en wier studie hunne geleerde nakomelingen der 19 e eeuw vaak zooveel hoofdbrekens veroorzaakt.
Het Duitsche Schachztabilspil eindelijk, onder n r 62
beschreven, werd uitgegeven door E. Sievers, blz. 161 en
vlg. van Zf. d. A. XVII.

Deze lange bespreking wettigt, c'unkt ons, den wensch
dat voortaan het verslag der jaarlijksche zending naar
Engeland, ons iets meer zoude brengen, namelijk zich niet
meer zoude bepalen tot het enkel beschrijven der handschriften, maar evenals eene wetenschappelijke tekstuitgave
alles dient te behelzen wat vereischt is tot het volstandig
begrijpen, dat dit verslag alles bevatten zoude wat gevorderd is tot het gemakkelijk benuttigen zijner mededeelingen : een zoo volledig mogelijk bibliographisch
apparaat.
Vooraleer de pen neder te leggen moet ons echter nog
eene verklaring van het hart. De bemerkingen welke wij op
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dit eerste verslag hebben aangeboden vatte men op zooals
ze gemeend zijn :ingegeven door de levendige belangstelling welke deze eerste ontdekkingsreis ons ingeboezemd
heeft, en door het vurige verlangen onze taak als beoordeelaar te maken tot eene nuttige taak. Waar wij met de
verslaggevers van meening verschillen bewijst dit overigens
veelal niets anders dan een verschil van standpunt. Ons
schijnt het toe, en dit hebben we gepoogd aan te toonen,
dat de bruikbaarheid van een beschrijvenden Catalogus als
den hunne méér vordert dan hetgene zij ons wilden
leveren en dan ook geleverd hebben. Dat zij zelf de
onmogelijkheid ingezien hebben in bepaalde gevallen
anders te werk te gaan, bewijzen verscheidene nummers
welke zij met bibliographische aanteekeningen voorzien
hebben. Wij vragen dat dit voor alle nummers geschiede.
En laten wij er nu nog even bijvoegen hoe het best mogelijk is dat, ook zonder onze uitnoodiging daartoe de
verslaggevers voortaan hunne taak aldus zouden hebben
opgevat. Deelden zij ons immers niet mede dat zij, in het
vooruitzicht andermaal naar Engeland gestuurd te worden,
71 titels van handschriften op voorhand opgenomen hebben ? Van die mededeeling tot de gissing dat zij voornemens
zijn zich voor te bereiden tot hunne tweede reis juist door
het bijeenzamelen dier bibliographische inlichtingen
schijnt ons de overgang geleidelijk ...
Straatsburg, 15 Juni.

L. SCHARPÉ.
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VI
hoe hoog, denkt gij, zou het getal slachtoffers
der Republiek wel klimmen ?
Wij zullen hier het woord aan een Parijschen
dagbladschrijver, aan den republikein Prudhomme, afstaan,
en de door hem opgestelde doodenlijst in het kort meêdeelen.
Hem in alle geval zal niemand van overdrevenheid beschuldigen : hij was de Republiek uiter herte genegen ; en
zijne getuigenis zal men ook als onbeduidend van de
hand niet wijzen : hij schreef immers toen het bloed nog
dampte, en vulde zes boekdeelen met allerlerlei inlichtingen, waaronder twee deelen voorkomen, die niets anders
dan de opsomming der slachtoffers bevatten. Zij staan
er in aangeteekend met naam en voornaam, met ouderdom,
geboorteplaats en bediening, met woon, datum en voorwendsel der veroordeeling, met dag en plaats der uitvoering
van het vonnis. En hoeveel telt hij er zulke ? Hij teekent
aldus 18,613 rampzaligen aan, wier hoofd onder het mes
der guillotine viel. Doch buiten die somt hij er nog anderen
op, en vermeldt hij b. v. 3,748 vrouwen, die in het kraambed
of in gezegenden staat stierven ; I 5,000 vrouwen en 22,000
kinderen, omgebracht in Vendée en Bortoenje, enz. Maar
seen wonder ! Het totaal slachtoffers in die twee provinciën
bereikt nagenoeg goo,000 man. In Nantes werden
rond de 32.000 vrouwen, priesters, edellieden en burgers
door Carrier gedood, en te Lyon, 3 i .000. Zij nu daarbij nog
gezegd, dat onder dit getal niet mêegerekend worden de
AAR
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tallooze slachtoffers, die gruwelijk vermoord werden te
Versailles, in het oud-carmelietenklooster en in de abbaye
noch zij die door den kop geschoten werden in Toulon en
Marseille, noch de bevolking van het Provencaalsch stadje
Bedoin, dat heel en al uitgeroeid werd, omdat men den
vrijheidsboom had omgeworpen. In haar n r van den
10 December 1799 schreef de Chronique de France, dat
het republikeiinsch wangedrocht DRIJ MILLIOEN slachtoffers gemaakt had ! (i).
Eilaas! en hoe geschiedden doorgaans de strafuitvoeringen ?
Ah ! mochten wij, tot eere der menschheid, een
ondoordringbaren sluier over die bloedplassen werpen !
De gruwelen, waar de republikeinsché strafuitvoeringen
meé gepaard gingen, zijn bijwijlen zoo ijselijk wreed en
zoo walgend zedeloos, dat de haren te beige rijzen, en eene

(1) Zie J. B. VAN BAVEGHEM, loc. cit , 4e D., bl 33. -- Ik
schrijf uit CHATEAUBRIAND (cfr. loc. cit., bl. 288) de lijst van Prudhomme over :
Stierven onder het mes der guillotine :
Oud-edelen (manslieden)
1278
750
(vrouwlieden) .
id.
Vrouwen van landbouwers ea werklieden.......... 1467
35o
Vrouwen-kloosterlingen.
1 t 35
...........
Priesters......
Manslieden (buiten den adel en tot verschillende standen
13,633
behoorende).
Te zamen 18,6t3
3,400
Vrouwen gestorven ten gevolge van voorbarig kraambed...
348
Vrouwen in gezegenden staat of in het kraambed ...
15,oco
Vrouwen in Vendée gedood
22,000
........, •
Kinderen aldaar gedood , ....
. 900,000
'Te zamen in Vendée.
Slachtoffers onder het proconsulaat van Carrier, te Nantes .. 32,000
5oo
Kinderen doodgeschoten
t 5oo
verdt onken.........
td .
•
264
Vrouwen doodgeschoten .......
5oo
verdronken.......
id,
waaronder ( Priesters doodgeschoten
3oo
460
verdronken ,
id.
1 400
. • •
Edelen verdronken ... .....
5 3oo
Werklieden verdronken .
. 31,000
....
Slachtoffers te Lyon
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koude rilling van afschuw onze ziel aangrijpt... Doch de
geschiedenis van gisteren is de leerschool van heden, en,'
tot beschaming onzer ontaarde voetlikkers van Fransche
overheersching en Fransche bloedhondén, wezen eenige
bijzonderheden uit die stafuitvoeringen hier mêegedeeld.
In Januari 1792 speelden en rolden de Jacobijnen te
Marseille met de koppen hunner slachtoffers (r).
Toen het koninklijk paleis op den 1 Augustus overweldigd en geplunderd werd, vermoordden de oorwentelaars de Zwitsersche wacht des konings, 26 oversten met
760 soldaten, en terzelfder tijd een groot getal edellieden en
bedienden. Dan tasten zij de verbrijzelde voorwerpen
opeen, en «-verbrandden er 17 Zwitsersche soldaten op,
die levend in hunne handen waren gevallen, verminkten
de lichamen dier ongelukkigen, en oefende op deze de
onzedelijkste wreedheden. » (2)
En in Parijs alleen niet verscheen de akelige brandstapel. Geheel Frankrijk door werden de afschuwelijkste
moorderijen gepleegd. Barruel verhaalt o. a. de dood van
eenen priester, met name Alexandre, die te Reims gemarteld werd. Men had voorafgaandelijk den brandstapel onder de oogen van het slachtoffer opgericht en
aangestoken, en als de vlammen omhoog sloegen en
het vuur hevig genoeg scheen, wierpen de beulen den
armen man er in. Tot drijmaal toe wil de ongelukkige er
uit ontsnappen, door het verslindende vuur half verteerd,
doch tot drijmaal toe stooten de pieken en bajonnetten der
verstokte Republikeinen hem in den vuurkuil terug. En

(i) Zie J. B. VAN BAVEGHEM, IOC. Cit., 2 e

D., bl. 7.
D., bl. 23. Onder de dagen,
met bloed in de geschiedenis van Frankrijk opgeteekend, telt men
voornamelijk den io Augustus 1792 met den daarop volgenden 2 September. Drij dagen en d i ij nachten duurde die afzichtelijke moorderij.
En die Septemberdagen waren maar het begin! De prinses de Lambalie werd bij die gelegenheid gedood ; haar hoofd werd op eerre piek
opgesteken tot voor de tralien van den Tempel, waar koningin MarieAntoinette, wier vertrouwelinge zij was, in opgesloten zat... En haar
hert, de monsters haalden het uit haar lichaam en aten het op !
(2) Zie loc. Cit. VAN BAVEGHEM; 2 e
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middelerwijl maakten de omstanders een duivelsch gedruisch; tamboers en trompetten, violen en fluiten krijschten ondereen, en mannen en vrouwen dansten er liederlijk rondom, al zingende en tierende : Leve het volk ! (i)
Arm volk, eilaas ! « Den 3 September van hetzelfde jaar, »
teelcent de Heer van Baveghem aan, « werd de gravin de
Perpignan met hare twee dochters, van welke de oudste
maar 15 jaren oud was, levend gebraden onder de schandelijkste mishandelingen ; en nauwelijks waren zij zieltogende,
of men bracht zes priesters aan, die hetzelfde lot ondergingen. n(2)
Uit eenen brief van Chaumette, eenen der dolzinnigste
Jacobijnen (6 Mei 1793), leer gin wij, dat het bloed te Parijs
zoo overvloedig onder het mes der beulen stroomde, dat
honden, door den reuk uitgelokt, ter plaatse kwamen
toegeloopen, om er zich mede te verzadigen (3).
In zijn gedenkboek, Mémoires d'un détenu, verhaalt
de republikein Riouffe ons, dat op de St. Antoniusplaats
li an Parijs eene breede goot was gegraven, om het
menschenbloed te laten afloopen, en, terwijl de guillotine
zonder verpoozen werkte, waren vier mannen gestadig
bezig het bloed met emmers uit dien put te scheppen ! ..
Afgrijselijk ! (4)
Te Tarbes deed de commissaris Monestiers de
.
kinderen onthoofden, die voor hunne ouders kwamen
genade vragen.
Te Rouaan moesten de geestelijken kiezen tusschen te
trouwen en 't geloof te verzaken, of ellendig te sterven (5).

(1) Zie bl. 314 van Histoire du Clergé pendant la Révolution
francazse, par M. l'abbé BARRUEL, 2 e édition, Anvers, 1794.
(2) Zie loc. cit., 2 e D., bl. 37.
(3) Zie J. B. v. B., loc. cit , 4e D , bl . 51.
(4) Uittreksels uit dat gedenkboek staan aangehaald in CHA TEAUBRIAND ' S vermeld werkje Abrégé enz. bl. 292. De Republikeinsche wreedheden gaan alle denkbeeld te boven, en zij volgden
elkaar zoo snel op, als zat er de duivel achter ! c'était l'activité des
enfers, zegt de Girondijn Riouffe zelf.
(5) Deze en andere bijzonderheden vindt men breedvoeriger opgeteekend bij J. B. VAN B., loc. cit., 4e D., bl. 56-57.
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Met de republikeinsche feestdagen deed de Sansculot
.Lebon, die in het Departement van 't Noorden huishield,
het orkester nevens het schavot plaatsen. Jonge bedorven
knapen maakten zijne eerewacht uit, en hij leerde hun aan,
hoe zij hunne ouders moesten afspieden, en aan het
-republikeinsch bewind overdragen. Enige dier bengels
droegen kleine guillotinen op zak, en schepten er vermaak
in vogelen en muizen daarmeê te dooden... Opvoeding op
.g ijn republikeinsch, niet waar ? (i)
Te Rennes werden kinderen van 12 jaar door den
afgeveerdigde Dubois-Crancé gedwongen, ouderlingen door
den kop te schieten, en in Bortoenje deed de commissaris
Lecarpentier de hospitalen ontruimen met de zieken naar
de guillotine te zenden !
Een ander commissaris, met name Taillef er, deed te
Cahors zijne slachto ffers op het schavot zingen en comedie
spelen ! En in Parijs gebeurde het, dat men, uit verachting
voor de veroordeelden, de guillotine ter strafuitvoering op
eenen mesthoop plaatste!... Kan men walglijker -- men
-vergeve mij dit al te-krasse woord, — te werk gaan?... De
duivelachtigste wreedheid ging bij den Sansculot met de
laagste lafheid gepaard. Luistert nog eene wijl... Arme
vrouwen en kinderen werden door Chaudrod-Rousseau
.onder doodsbedreiging gedwongen, de houtstapels te omringen, waarop men de kerkgewaden, de beelden der
heiligen en dies meer verbrandde.
Te Atrecht bond Lebon menigmaal zijne slachtoffers
aan de staken van het schavot, rukte hunne kleederen van
het lijf, liet die rampzaligen alsdan met vuilnis bedekken
door het straatgespuis, en, naarmate zij onthoofd werden,
deed de beul het bebloede hoofd door de overblijvenden
.omhelzen !!

(i) Eet bied voor het kind kende de Fransche Republiek niet, en
onder de afschuwelijkheden die men haar mag aanwrijven, ve , wijt
men haar-, o niet zonder reden ! dat zij de kinderen van jongs af aan
't bloed gewoon miek. De hr EOMOND BIRI schreef vóór een tweeta l
jaren eene belangrijke bladzijde daarover,o. a. het 3',4e en 5 e hoofdst.
zijner studie : La Guillotine pendant la RévolutzQn.
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Nog afschuwelijker ging Carrier, de beul van
Nantes, te werk. « Des morgens, » verhaalt de
reeds vermelde schrijver der bijdragen tot de geschiedenis der Sanculotten, 4e D. bl. 74, « deed hij zijne
gevangenen door den kop schieten, anderen des middags
onthoofden, en 's avonds deed hij er bij honderden
versmoren. In een zijner brieven aan Robespierre (3o November 1793), beroemt hij zich, dat hij dien avond gooude en zieke priesters had doen verdrinken. Op zekeren
avond deed hij ongeveer 400 kinderen van gevangenen
aan elkander binden en in de Loire werpen, omdat
meêdoogende lieden voor hen om genade smeekten.
Priesters en religieuzen, jonge lieden en jonge dochters
deed dit helsch wangedrocht aan elkander binden en
aldus in de rivier verdrinken. ».... Geen wonder, dat
het water van den stroom door het verrottend menschenvleesch bedorven geraakte. (i)
Luistert naar hetgeen de republikein Prudhommeover dien schurk nog schrijft : « Ongeveer 8o vrouwen
werden op zekeren dag uit het gevang gehaald, naar
de strafplaats gestuwd en door den kop geschoten.
Daarna werden zij uitgeschud, en hunne lijken bleven
hier en daar in het ronde onbegraven liggen.... Eeneandere maal werden 5oo kinderen van beide geslachten, waaronder het oudste kwalijk 14 jaar oud kon zijn,
naar dezelfde strafplaats gevoerd. Nooit en zag men
hertroerender en te gelijker tijd afschuwelijker tooneel.
Veel van die kinderen zijn nog zoo klein, dat de loopvan het geweerschot over hun hoofd vliegt; zij doen
angstig en driftig hunne koorden los, vluchten dooreen
weg, tot zelfs in de rangen hunner moordenaars,.

(i) Over die versmoringsgruwelen gaf, ten jare 1878, de h l ALFR.
een belangrijk schrift uit Les Noyades de Nantes, bij Vinc.
Forest en Ern. Grimaud, te Nantes; in 8°, 104 bl. Plaatsgebrek beletmij eenige bi j zonderheden daaruit over te drukken. Die gruwelen
waren doorgaans al zoo zedeloos als wreed. Men tilt van afgrijzen, alsmqn die helsche barbaarschheden leest...
LALLIh
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zoeken redding , tusschen hunne beerven, waar zij zich
,aan vastklampen, en heffen dan hunne oogera vol afschrik
tn vol onschuld tot die beulen op; maar niets en doet op
die monsters indruk, en zij vermoorden de arme schaapkens voor hunne voeten ! »
En, o gruwel! wat in Nantes plaats had, werd
insgelijks te Lyon gepleegd. Die stad werd door Dollot
d'Herbois, den tijger van Lyon, zooals de geschiedenis
hem brandmerkt, in eenen dampenden moordkuil veranderd... Ja, over geheel Frankrijk heen hing de lucht vol
bloedreuk, en spookte de dood met helsche afgrijselijkheid...
Doch waarom nog langer die wreedheden ontsluierd? Het
menschelijk gevoel ijst bij al dat leed en wee, bij al dat vuur
en bloed. En eilaas ! toch dwingt de gang onzer hedendaagsche wereld de stem der geschiedenis wakker te
maken, en met haar het Hoedt u ! in de ooren van
't slaperige volk tot vermoeiens te herhalen.
Ah, kende men maar die Fransche Omwenteling !
Arme werklieden, ge zoudt hare roode vlag niet toejuichen ! gij zoudt hare Marseillaise niet aanheffen !... (i)
Want denkt gij, dat de Republiek hare slachtoffers
onder de priesters en edellieden, onder de beambten en
koningsgezinden alleen zocht ; dat het eigenlijke volk
gespaard bleef en niets dan voordeel trok uit dien omkeer in de samenleving, o dan zijt gij mis, en deerlijk
mis. Het is immers met cijfertafels, en onwederleggelijk,
bewezen, dat de Fransche Revolutie meer slachtoffers

(i) In eene uitgave der Soczété Bzblzographique getiteld : De 1789
d 1804. QuinTe ans de Révolution; Paris, 1885; lees ik : « Pendant la
u Terreur, on fut obligé de transporter la guillotine, par menure
u d'hygiène, sur la place du Tróne, parce que le sol de la place de la
« Révolution était tenement imprégné de sang, qu'il y cioupissait sans
« pouvoir s'écouler. On avail proposé une guillotine à 12 tranchants.
« Un utilitaire avait proposé de saler et de mariner les chairs des
£c suppliciés, celles qui seraient reconnues saines et de qualité man£c geable. Un industriel avait obtenu le château de Meudon, pour y
- u établir une tannerie de peau humaine! La peau des femmes y était
u reconnue trop tendre et de moindre valeur que celle des hommes,
a laquelle était préférée au chamois pour culottes et autres usages!...
Wat daar nog bijgevoegd !
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gemaakt heeft onder de volksklas, onder landbouwers en
werklieden bij voorbeeld, dan onder eenigen anderen
stand (I). En stipt daarbij het volgende nog aan
Bijna overal eri altijd zag men in de geschiedenis de vrouw
eerbiedig gespaard en het kind verontschuldigd. Waar
het mes van den beul tegen hen werd opgeheven, viel
de vloek der samenleving op den ontaarden dwingeland
neer. Heilig is de vrouw, heilig is het kind ! Maar de
Fransche Republiek hield met die wetten der menschheid
geene rekening, o neen ! en met duizenden vrouwen en
kinderen zag men van kerker tot kerker sleepes; duizenden arme en teedere schepsels zag men met handen en
voeten geboeid naar het schavot sleuren, bijwijlen zelfs
met ijzeren halsbanden voorttrekken, om verminkt en
geslacht te worden als redeloos vee op den rodkenden
kapblok der Republiek ! Arm Frankrijk toch ! Heldhaftige reuzen der moderne beschaving !
De dooden zelven ontsnapten aan de woede der
Sansculotten niet. Riouffe, een aanhanger der Omwen-

(1) Men raadplege het belangri}k werkje van den h r URBAIN
daarover : Les Vzctimes populazres de la Révolution, uitgegeven door
de Soctété Bibltogr°aphique. -- Dit herinnert mij tevens de welsprekende woorden van GRAAF ALBERT DE MUN, op het banquet van Saint
Mandé, den 2a Febr. 1886, uitgesproken
« Le peuple! ah! la Révolution l'a frappé plus rudement
qu'aucune autre classe de la nation : les archives et la statistique ont
livré leurs secrets les chifires ont éclaté au grand fout, et dans la
longue laste des victimes de la Terreur, le nombce des ouvtters, des
paysans, des artisans de toute profession, le nombre des enfants da
peuple qu'à deux pas d'ici on tiainaat a l'échafaud, a pal tout a coup,
aux a egat ds de notre génération, de beaucoup plus grand que celui des
nobles et des prêtres. Eh I pourquot donc la Révolution immolait-elle
ces enfants du peuple ? Pourquot faisait-elle tomber les têtes des vieux
gardes des métiers et des syndics des coiporations? Pourquoi? Si ce
n'est parce que, au rebours des préjugés de l'histoire, elle trouvait dans
les Ames populaties une sourde, mais profonde résistance? - Car ces
n'est pas dans la poitrine des héros de Santerre qu'il faut aller chercher
le coeur du peuple et en surprendre les battements, mais dans l'Ame
de toute cette population des campagnes et des vules, qui n'a pas eu
pour s° faire un nom, l'éclat des généreuses révoltes de la Vendée et
qui, cependant, répandue sur toute la France, pleurait ses autels profanés, et cachait dans l'ombre des caves ou dans le mystère des bois,
ses prêtres pioscrits et les 1estes de son culte persécuté... »
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teling, verhaalt ons, dat de lijken van vrouwen, die op
de beulskar bezweken waren, niettemin nog onder het
mes der guillotine gelegd wèrden en onthoofd. . Te
midden der vuigste spotternijen en onder het zingen
der Carmagnole werden de grafsteden verbrijzeld en
onteerd ; de assche en overblijfselen werden alhier in
den wind gestrooid, alginder met vuiligheid vermengd
of in groote kalkputten gesmeten, terwijl men het lood
der doodskisten smolt, om er kogels van te gieten .. (1)
Doch laten wij die bloedtooneelen daar... Geloove
nog wie wil aan de vrijheid, aan de broederlijkheid en de
gelijkheid der Sansculotten (2) Ah ! waarom sterft de
weergalm der noodkreten, die over gansch Frankrijk toen
opgingen, waarom sterft de weergalm van lieverleé uit ! ...
Beschouwen wij thans de Republikeinen in een
ander opzicht.
Hoe handelden zip ten opzichte van kunst en
eigendom?
(Wordt voortgeTet)

J. MUYLDERMANS.

(i) Uit die minachting, welke de Republikeinen aan den dag
legden voor de dooden, volgt natuurlijk, dat de kerkhoven onder hun

bewind als « prosputten » aanschouwd werden. Toen in Meert 1882
de Fransche Radicalen hunne wetgeving over de kerkhoven voorbrachten , herinneide het dagblad Le Francais den republikeinschen
wetgevers een feit, dat min ot meer vergeten aangestipt wordt in
l'Intermédzazre des chercheurs et des curieux. Het vermeld dagblad
uit Parijs schreef o. a.:.c In 't jaar VIII gelastte het Middenbestuur
der Seine burger Camby een verslag op te maken over den toestand
der begraafplaatsen. De afschuwelijke dingen, welke Camby vet nam,
gingen zooverie alle denkbeeld te boven, dat hi; zijn verslag in het
Latijn opstelde. En hetgeen l'Intermédzazre des chercheurs et des
curteux er uit overneemt is zoo onkiesch, dat er een Zola toe noodeg
zoude zijn, om het te vertalen ! »
(2) Het uitpluizen der geschiedenis, en de ondervinding, die de
maatschappij opgedaan heeft bij het toepassen der gevierde Grondstelsels van 1789, hebben sedert eenigEn tijd den glans der Republiek min
of meer doen tanen. Bij velen, zou men zeggen, verkoelt de heilige
geestdrift van vioegere dagen ; en 't zijn maar onze Belgische
gallophilen alleen, die den vreemden afgod met de Phrygische muts
op in verrukking blijven aanbidden « Il nous faut rompre avec nos
pre ugés d'enfance, schreef de hr SARCEY zelf vóór eenige jaren
geleden , et répudzer une bonne part de l'héi ztage de 1889. Retranchement douloureux ! pénzble sacrice! mais le salut est a ce prix. C'est
la France a refazre, du Naut en bas! » — Wondere bekentenis ter
overweging!

ZEMEMINEE
DE ZWIJNENHOEDER.

AAR was

eens een arme prins; hij had een koningrijk dat heel klein was, maar het was toch altijd
groot genoeg om er op te trouwen, en trouwen
wilde hij.
Nu was het toch wel wat frank van hem, tegen
's keizers dochter te zeggen : « Wilt ge mij ? » maar dat
durfde hij toch, want zijn naam was wijd en zijd beroemd
Daar waren honderden prinsessen, die « Dank u ! » zouden gezegd hebben, maar 't was te zien, of zij het doen zou.
Nu gaan wij hoores :
Op 't graf van 's prinsen vader groeide een rozenboom, o ! zulk een schoone rozenboom ! Die kwam maar
alle vijfjaar in bloei en droeg dan maar ééne bloem; maar
dat was eene roos, die zulken zoeten geur had, dat, met er
aan te rieken, men al zijne zorgen en bekommernissen
vergat. En dan nestelde in den rozelaar een nachtegaal, die
kon zingerr, alsof alle schoone melodieën in zijn keeltje
zaten. De roos en de nachtegaal waren voor de prinses ;
daarom werden zij beiden in groote zilveren foedralen
gestoken en zoo tot haar gezonden.
De keizer liet ze voor zich brengen in eene groote
zaal, waar de prinses « schoentje-lap » speelde met
hare hofdarren; zij deden niets anders. En als zij de
groote foedralen zag, met de geschenken in, klapte zij
in hare handen van blijdschap.
« Als het eens een Minnekepoes was! » zegde zij.
— Maar daar kwam , de schoone roos te voorschijn.
« Ei ! hoe lief! » zegden al de hofdamen.
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« Zij is meer dan lief, » zegde de keizer, « zij is
voornaam ! »
Maar de prinses voelde er aan en begon bijna te
weenen.
« Och, papa ! » zegde ze, « het is geene gemaakte
roos, het is maar eene gegroeide ! »
« Och! » zegden al de hovelingen, « het is maar
Jene gegroeide! »
« Laat ons eerst eens zien, wat er in het andere
foedraal is, eer wij afkeuren, » meende de keizer, en
zoo kwam de nachtegaal te voorschijn. Die begon zoo
schoon te zingen, dat er niets op af te wijzen viel.
« Superbe! charmant ! » zegden de hofdarren, want
zij brabbelden allen Fransch, de eene al erger dan de
andere.
« Hoe de vogel mij de speeldoos der keizerin zaliger
te binnen roept ! » zegde een oude ridder..« Ach ja ! dat
is gansch dezelfde toon, dezelfde wijs ! »
« Ja ! » zegde de keizer en hij weende gelijk een
klein kind.
« Ik zou toch niet gelooven dat hij levend is! »
zegde de prinses.
« Ja, dat is een le- vende vogel! » zegden zij, die hem
gebracht hadden.
« Wel, laat hem dan maar vliegen ! » zegde de
prinses, en zij wilde van den prins hoegenaamd niet
weten.
Maar hij verloor geenen moed; hij smeerde zijn
aangezicht vol bruin en zwart, trok zijne klak over zijne
oogen en klopte aan.
« Goeden dag, keizer ! n zegde hij, « zou ik hier
op het slot niet in dienst kunnen komen? »
« Ja, dat vragen er zoovelen, » zeide de keizer ;
« maar laat eens zien!... I k heb iemand noodeg om de
zwijnen te hoeden, want die zijn er hier veel. »
En zoo werd de prins aangesteld als keizerlijke
zwijnenhoeder. Hij kreeg een armzalig klein kamerken
dicht bij 't verkenskot en daar moest hij wonen. Maar
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den heelen dag zat hij te kloppen, en als het avond was,
had hij een lief, klein keteltje gemaakt ; rondom hingen
er bellekens aan, en zoohaast de ketel kookte, dan
klingelden die zoo schoon en speelden de oude melodie :
« Ach ! du lieber Augustin,
Alles is weg, weg, weg ! »
Maar het bijzonderste was toch, dat, als men zijnen
vinger in den damp van den ketel hield, men aanstonds
kon rieken welk eten bereid werd in ieder huis, de
gansche stad door.
Zie ! dat was nu wat anders dan eene roos !
Daar kwam de prinses aangewandeld met al hare
hofdamen, en als zij die melodie hoorde, bleef zij staan
en zag er zoo verheugd uit, want zij kon ook « Ach !
du lieber Augustin » spelen, maar dat speelde zij met
éenen vinger.
« Dat is waarlijk het liedeken dat ik spelen kan ! »
zegde ze. « Dan moet het een fatsoenlijke zwijnenhoeder
zijn ! Luister, ga binnen en vraag hem, wat dat instrument
kost. »
En zoo moest een der hofdamen het verkenskot
binnen ; maar zij trok blokken aan.
« Wat moet gij hebben voor den ketel ? » zegde
de hofdame.
« Tien kussen van de prinses, » zegde de zwijnenhoeder.
« God bewaar ons ! » zegde de hofdame.
« Ja, voor minder geef ik hem niet ! » zegde de
zwijnenhoeder.
« Eh wel ! wat zegt hij ? » vroeg de prinses.
« Dat kan ik waarlijk niet herhalen, » zegde de
hofdame. « Dat is te erg !
« Dan kunt ge fezelen. » En zoo fezelde zij.
« Hij is waarlijk onbeschaamd ! » zegde de prinses
en ging heen op staanden voet. Maar als zij een eindeken
was gegaan, klonken de bellekens zoo schoon :
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« Ach! du lieher Augustin !
Alles is weg, weg, weg !
» •

a Hoor ! » zegde de prinses, « vraag hem of hij
tien kussen wil van mijne hofdamen »
« Neen, dank u ! » zegde de zwijnenhoeder. « Tien
kussen van de prinses, of ik houd den ketel ! »
« Hoe vervelend! » zegde de prinses. « Maar dan
moet gij allen voor muu staan, dat niemand het zie! a
En de hofdamen stelden zich in rij voor haar, en
zij spreiden hunne kleeren uit, en dan kreeg de zwijnenhoeder de tien kussen en -- zij kreeg den ketel.
Dat was nu een plezier ! Den heelen avond en den
heelen dag moest de ketel koken. Daar was niet een
haard in de gansche stad, of ze wisten wat er gekookt
werd, zoowel bij de kamerheeren als bij de schoenmakers.
De hofdamen dansten en klapten in hunne handen
Wij weten wie zoete pap zal krijgen en pannekoeken ! Wil weten wie grut zal hebben en karbonade.
Wat is dat toch interessant ! »
« Hoogst interessant! » zegde de opperhofmeesteres.
« Ja, maar houdt uwen mond, want ik ben des
keizers dochter. »
« God bewaar ons! » zegden zij allen te zamen.
De zwijnenhoeder, dit wil zeggen de prins ; -- maar,
zij kenden hem immers allen voor een waren zwijnenhoeder? -- liet geenen dag voorbij gaan zonder iets te doen,
en zoo maakte hij eenera ratel. Als men dien rondzwaaide,
hoorde men al de walsen, hopsasas en polkas, die men
kende sedert de schepping der wereld.
« Maar dat is superbe! » zegde de prinses, terwijl
zij voorbij ging. « Ik heb nooit een schoonere compositie
gehoord! Hoor ! ga binnen en vraag hem, wat dat instrument kost; maar kussen doe ik niet!
« Hij wil honderd kussen van de prinses, zegde
de hofdame die binnen was gegaan om het te vragen.
« Ik geloof, dat hij zot is ! » zegde de prinses, en
ze ging door ; maar als ze een eindeken was gegaan, bleef
«

»

»

92

DE ZWIJNENHOEDER.

zij staan. « Men moet de kunst aanmoedigen ! » zegde ze.
« Ik ben 's keizers dochter. Zeg hem, dat hij tien kussen
zal ontvangen gelijk gisteren. De rest kan hij van mijne
hofdamen krijgen. »
« Ja, maar wij doen het zoo nóo ! » zegden de
hofda men.
« Dat zijn flouskens ! » zegde de prinses, « als ik
hem kan kussen, kunt gij-lie het ook ! Gedenkt, dat ik
U kost en loon geef! , En zoo moest de hofdame terug.
« Honderd tussen van de prinses, » zegde hij,
« anders behoudt ieder het zijne. »
« Staat voor ! ! ! » zegde zij en zoo stelden zich al
de hofdamen op rij voor hen en het kussen begon.
« Wat mag dat toch voor een toeloop zijn, daar
beneden bij het verkenskot? » zegde de keizer, die buiten
op zijn balkon kwam. Hij wreef zijne oogen en zette
zijnen bril op. « Waarlijk, dat zijn de hofdamen die daar
in gang zijn. Ik ga er naartoe! » -- En hij trok zijne
sloffen van achter op ; want het waren zijne schoenen
die hij plat geloopen had.
Oei ! oei ! hoe hij zich spoedde !
Zoodra hij beneden in den hof kwam, ging hij heel
zachtjes, en de hofdamen hadden zooveel werk met de
kussen te tellen, opdat alles eerlijk zou gaan en dat hij
niet te veel of te weinig zou krijgen, dat zij "den keizer
niet eens bemerkten. Hij stond op zijne teenen.
« Wat is dat voor iets? » zegde hij, toen hij zag
dat zij elkander kusten. En plots sloeg hij hun zijnen
slof op 't hoofd, juist als de zwijnenhoeder den zes en
tachtigsten kus kreeg.
« Heraus! » zegde de keizer, want hij was kwaad,
en beiden, de prinses en de zwijnenhoeder werden uit
zijn keizerrijk verdreven.
Daar stond ze nu en weende; de hoeder keef en de
regen viel in plassen.
« Ach ! ik, ellendig mensch ! » zegde de prinses.
« Had ik toch maar den schoonen prins genomen ! Ach !
wat ben ik ongelukkig! »
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En de zwijnenhoeder ging achter eenen boom,
veegde het zwart en bruin van zijn gezicht af, wierp
de leelijke kleerera weg en kwam nu te voorschijn in
zijn prinsengewaad, zoo s:hoon dat de prinses voor hem
moest buigen.
« Nu ben ik zoover gekomen, dat ik u veracht, »
zegde hij. « Gij wildet geenen eerlijken prins ! Gij hadt het
niet met eene roos en eenen nachtegaal, maar een
zwijnenhoeder mocht u kussen voor een muzieksken t
Zie nu maar dat gij er komt I »
En zoo ging hij in zijn koningrijk, deed de deur
toe en schoot den grendel er voor. Nu mocht ze ware mpel
buiten blijven staan en zingen
« Ach ! du lieber Augustin !
Alles is weg, weg, weg! »
ANDERSEN.

tttnAnt**11
PROMETHEUS.
Recitatief.
HERMES.

Hemelingen!
Laat mijn stemme dringen
Tot uw oor ,
Geeft gehoor
Aan 't hoog gebod
Van Zeus-God!
Onze Heer en Vader
Daagt u al te- Bader
Om zijn troon.
Treedt aandachtig nader.

ODEN,

GODINNEN.

Dal is ongewoon
In der Goden woon.
Wat moet dit bedieden ?
Iets groots moet geschieden!
GODEN.

Dit is wonderbaar
Een gebod, voorwaar!
Bazuinen weerschallen
Streng wenkt Zeus ons allen.
ALLEN.

Op, ten troon van Zeus-Vader
Treden w'altegader
Nader.

PROM ETHEUS.

Recitatief.
H ERNES.

Allen weest aandachtig, hoort,
Waarom u Zeus ontbiedt,
Welk onheil is geschied
Dat zijn vaderhart verstoort.
Een onder ons, zijn zonen,
Een vermeetle, heeft gewaagd
Ons aller Hoofd te hoonen
En met listen hem belaagd!
Zoo Zeus ons allen daagt,
Dan is het om zijn eer te wreken
En ons, tot leering, recht te spreken.
GODEN.

Wat heeft ons oor vernomen?
Met angst tot hier gekomen
Groeit onze bangheid aan tot smart!
Wie onder ons u heeft getart
Hij trede voor uw rechtertroon
En hale voor zijn euvel, 't billijk loon.
GODINNEN.

Geen billijk loon beschoren
Aan 't kind uit u geboren!
Wijs is uw wil, maar goed uw hart!
o Vader ! was u één tot smart
Hij trede in deemoed nader, sla
Een rouwend oog tot u en vind', gená !
ZEUS

Dochtren ! 't minnend woord door u gesproken,
Heeft in mijn zin den strengen wil gebroken.
't Is immer hard
Voor 't vaderhart
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Te straffen 't kind!
Het ondervindt
Bij d'eigen smart
Nog die van wat het mint.
Is eindloos, onherstelbaar 't kwaad,
Gesticht door d'onbezonnen daad
Van Prometheus;
'k Wil minder Zeus
Dan Vader mij voor hem betoonen.
Dat hij verschijn'
En 'k wil, om uwe liefde te beloonen,
Genadig zijn.
GODINNEN.

0 Broeder ! kom, geen tegenstand !
Hebt gij gehoord?
Kom, vat der zustren hand
Tot heilig onderpand
Van 's Vaders woord!
HERMES.

Recitatief.
Schuldig
Prometheus !
Huldig
Zeus!
PROMETHEUS.

Prometheus ! hier ben ik !
Alle schuld óntken ik !
GODEN.

GODINNEN.

0 Schande, schande, zulk een hoon
Van d'eigen plichtvergeten zoon
Vergt schriklik loon !

o Jammer, jammer, d'eigen mono
Van wie het gruwlik stuk beston9
Zijn val verkondt.

PROMETHEUS.

PROMETHEUS.

Waartoe dit dom misbaar ?
I k geef hier kort en klaar
De reden van mijn daad,
Bewijst mij dan het kwaad.
GODEN.

Laat af van zulke taal,
Wordt hier 't misdrijf tot praal?
PROMETHEUS.

En w erd ik niet door Zeus
Geheeten Prometheus?
En schonk hij met het licht,
Als plicht,
Mij niet de macht aan dezen naam verbonden,
Om klaar vooruit te zien en onomwonden
Wat in de toekomst ligt?
Ik zag het maagd'lik vuur
Den heirgen schat, zoo duur,
Tot niet vervallen, aan zijn doel onttrokken.
Ik voelde in mij het eigen wezen lokken
En kon niet wederstaan;
Met mijnen roem begaan
Heb ik naar 't god'lik beeld,
Dat zin en ziele streelt
En naar deii in'gen wensch
Van Zeus, gevormd den mensch!
Ziedaar, in waarheid, d'euveldaad
Die onherroeplik mij belaadt
Als eenen onverlaat
Met 's Hemels haat.
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II.
(Men hoort het rollenvan verren donder, dat meer en
meer nadert en eindlijk in een orkaan losbreekt.)
ZEUS.

In deze woorden ligt de volle maa
Van uwen overmoed,
0 Doemenswaarde!
Uw waan heeft zaad gestrooid tot eeuwig kwaad
Met wat, tot eeuwig goed,
Ik stil bewaarde.
Verneem dan wat ik plechtig zwoer :
Het vuur dat in uw schepsel voer,
Ontheiligd, 'k wil dat het hem rillen laat
Van kou; dat nooit mijn licht
Het werk door u verricht
Met hoop noch levensvreugd vervult,
Maar zwicht,!
En dat in eeuw'gen nacht gehuld
Daarop het merk der onvolmaaktheid staat.
Ver van mijn aangezicht
Klinkt u mijn eeuw'ge vloek
In 's Hemels versten hoek r.
GODINNEN.

0 diep rampzalig Broeder
Hoe duiz'lig is uw val!
moet
voor eeuwig van ons scheiden !
GO
0 spreek het woord dat we verbeiden,
Dat u verzoent met d'Albehoeder
En voor dien smaad bewaren zal!
MENSCHEN

(uit de diepte).

0 erbai men !
Voor ons armen;

PROMETHEUS.

Wij vergaan !
Hoor ons aan
0 Prometheus !
Wend u tot Zeus!
Het aardrijk ligt
Ontwricht.
Verhoor ons klagen
Want wij versagen !
Geef wat wij vragen
Licht.
PROMETHEUS.

o IJslik lotsbeschik!
Daar ik thans ondervind
Het vaderleed, bij 't kind
Dat om verlossing schreit
En vruchtloos die verbeidt.
Daar ik het schuldig heb misleid.
Ik voel me stom van schrik
Gevat in d'eigen strik!
0 valsche wetenschap !
Hoe loondet gij mijn trouw?
Nauw waagd' ik d'eersten stap
Of 'k voel berouw.
Mijn macht krimpt weg bij 't Alvermogen
En 'k word beschaamd, terneêrgebogen
Ontzet
Verplet
Erken ik eerst uw bittre logen !
APOLLO.

Verheven Vader, laat mij toe
Dat ik een laatste bede doe.
Me dunkt ik heb den grond verstaan
Van wat Prometheus heeft gedaan.
Het edelst doel zette hem aan,
Doch door zijn onbezonnen waan
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Heeft 't middel 't doel gemist.
De mensch gekneed uit stof
Moest leven tot uv lof.
PROMETHEUS.

0 Zeus, ons aller Heer !
Ik kom tot inkeer;
Ja, zoo is't!
APOLLO.

Ik juich ! Thans vergewist
Algoedig Vader, sla
Des kinds berouwen ga
En schenk gená.
GODEN EN GODINNEN.

Algoedig Vader, sla
D es kinds berouwen ga
En schenk gená.
ZEUS.

Welaan, 'k voel mijn gemoed bewogen;
Ik wederroep het vroeger vloekgebod
En schenk u weêr een godenwaardig lot
Met mijn gená. 'k Laat opgetogen
De vreugde weêr ons hart doorstroomen
En over allen vrede komen.
Ook vrede zij den mensch!
Vervulling van zijn wensch.
Het licht dat ik voor ons bewaarde
Het strale uit 's hemels trans
Met zijnen milden glans
Den zwakke hope tegen,
Bij 't zwoegen neêrgezegen,
Na 't lijden dat vertwijfling baarde.
Zoo zij het tot een zegen
Der telkens wederbloeiende aarde.

PROMETHEUS.

lor

(Het wordt licht op aarde, prachtig getooid door de
lieflijke lente, de menschen vallen in aanbidding
nee? en heffen een loflied aan.)
MENSCHEN.

Zingen we, zingen we, Goden en menschen, den machtigen Schepper!
Feilloos wikkend en schikkend op d'eigenen stond, en almachtig,
Vaderlik zeg'nend het stof dat hij schiep uit niet en tot voelen,
Denken en willen gemaakt, naar 't beeld van den eeuwigen Maker.
Innig genoopt Hem te nad'ren, om zoekend hem eindlik te vinden;
Eén met het Schoone, het Ware, het Goede, en één met dat Eéne;
Eeuwig verscheiden en eeuwig vereend in een zalig genieten.
Eere zijn naam, lof, lof in der eeuwen oneindigen omloop !
Gent.

Dr J. L. HALLER.
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BIJDRAGEN
tot de kennis van het leven en de werken van
JAN VAN RUUSBROEC.

I I.

Een tractaat over de werken en de leer
van Jan van Ruusbroec door een
zijner volgelingen.
INLEIDING.
N

den reeds meer vermelden codex, door mij met

D aangeduid, vindt men achteraan, fol. 285a287c, het hier voor het eerst in zijn geheel
uitgegeven geschrift, waaruit David alleen de passage
over de volgorde van Ruusbroec's werken heeft medegedeeld (i). Dit tractaat is geschreven door een volgeling van
den grooten mysticus, na diens dood in zijn klooster getreden, waar hij ijverig in Ruusbroec's « boeken » studeerde
en zich door de nog levende leerlingen des eersten priors
in diens leer liet onderwijzen. Dit alles meldt de schrijver
ons zelf ; alleen zijn naam verzwijgt hij. Evenmin zegt hij
iets waaruit we nader zouden kunnen opmaken op wat
tijdstip hij schreef, want het is de vraag of hij zijn geschrift

(I) Zie zijne uitgave I, XVI. David zegt van deze opsomming, dat ze
staat aan het slot van van het handschrift « onder andere vermaningen »
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samengesteld heeft met het oog op dezen codex D, dan wel
of het door den schrijver van D mede uit zijn voorbeeld is
overgenomen.
David, die het eerste aanneemt, schijnt aan dit tractaat
betrekkelijk weinig aandacht te hebben geschonken. Eerst
schrijft hij het toe aan Broeder Gheraert, den schrijver der
hiervoren uitgegeven « prologe » (i) : dat zulks onmogelijk
is, blijkt voldoende uit de zooeven vermelde mededeelingen
van den schrijver over zich zelven ; later vereenzelvigt hij
den auteur van dit geschrift met den « verzamelaer p, d, i.
met den afschrijver van handschrift D (2). Maar ook daartoe
is geen voldoende grond. Immers wat zegt de schrijver van
dit tractaat ? Niets dan dit : « ic (hebbe) met vlite ende met
toeghegeven vergaderden crachte, na dien dat mine verstroeyde grofheit my dat verhenghede, over ghesien alle
dit boec ende alle die boeken, sonderlinghe die in desen
. xi) . boeken ghemeenlic begrepen sijn,... ende ic hebse
seer wel ende te recht ghecorrigeert » enz. Hij verklaart dus
uitdrukkelijk dat hij « dit boec a, d. I. dit handschrift;
nadat het voltooid was, overzien en « ghecorrigeert »
heeft. Verder geen woord. Mij dunkt, was de auteur van
dit geschriftje tevens de scribent geweest die handschrift
D schreef, hij zou het gezegd hebben.
Maar als is onze schrijver niet de vervaardiger van
handschrift D, toch kon zijn geschrift er betrekking op
hebben, en kon het die codex zijn welke door hem werd
overzien. Op het eerste gezicht schijnt dit wezenlijk het
geval te zijn, want overal in dezen codex vindt men
talrijke verbeteringen, hetzij in den tekst, hetzij aan den
rand, en in margine zijn talrijke woorden, om den tekst
« verstandeliker », d i. verstaanbaarder, te maken, met
andere omschreven. Dit komt dus juist uit'met hetgeen
de auteur van dit tractaat zegt gedaan te hebben.

( i) Zie de uitgave I, VI, aant. i) : « Deze codex (t. w. D) werd in
1461 zorgvuldig afgeschreven, met alles wat broeder Geeraert voor en
achter de werken \f an Ruusbroeck er had bygevoegd. »
(2) Zie 1, Xvi.
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Doch daar staat tegenover : 1 0 dat dit geschrift van
dezelfde hand is als alles wat er in handschrift D aan
voorafgaat. Daar onze schrijver nu niet de copfist van
dezen codex is, zoo zou _zijn geschrift, wil het er op
kunnen slaan, met eene andere hand moeten geschreven zijn
dan het voorgaande ; of men zou moeten aannemen, dat
onze auteur zijn geschrift eerst samenstelde en dan door den
copyist van handschrift D heeft laten overschrijven ; doch
dit laatste is wel niet waarschijnlijk.
2° Over Ruusbroec's werk V anden XII. Beghinen
leest men in dit geschrift : « Na alle dese boeke maecte hi
noch een boec vanden xij beghinen, dat met rijm beghint
ende comt sonder rijm op die passie ons heren ; dat veert
ghedicht na dat dit boec ghescreven wort als ic wane, ende
daer om eest achter gheset inden boeke te Groenendale,
daer alle sine boeke staen ». Daaruit blijkt duidelijk, dat
met « dit boec » niet kan bedoeld zijn handschrift D, en
tevens dat het geschrift van onzen onbekenden « nacomei
linc» van Ruusbroec betrekking heeft op een codex die vervaardigd werd toen zijn meester nog leefde, lang vóór hij ,
zelf in het klooster te Groenendaal kwam. Waarschijnlijk
was hij geen Brabander, zooals Ruusbroec, aangezien
hij het geraden vond de Brabantsche woorden van den
eersten prior van Gi oenendaal « inder marginen met
anderen woerden » te verklaren.
Uit het geheele stuk blijkt duidelijk, dat deze man met
het werk van zijn geestelijken vader zeer goed vertrouwd
was; afgezien van de allesbehalve heldere beschouwingen
over Ruusbroec's philosophie, bevat het nog andere belangrijke mededeelingen In de eerste plaats wat in het begin
gezegd wordt over het afschrijven en corrigeren der
handschriften. Niet dat eene dergelijke, tot copiisten
gerichte, aansporing om het geschrevene nauwkeurig te
overzien, te collationneeren, op zich zelf lets buitengewoons is. Integendeel. Zoo leest men b. v. in den
« eigensten » codex D, aan het einde van den Spieghel
der Ewigher Salicheit : « Hier eindt die spiegel der
ewigher salicheit, als vanden heylighen sacramente, dat
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her jan iuusbroec heeft ghemaect, ende is te male wel
ghecorrigeert. Ende ic bidde alle den ghenen die dit
uutscriven of doén scriven, dat sijt scarpelijc corrigeren
om Gods willen, oft daer mochte grote onghelove uut
komen » Dit is een voorbeeld onder vele. Soms komt
er nog een hartig woordje bij : zoo besloot Suso zijn
boek (c van de eeuwige wijsheid » met een vloek tegen
.eenieder, die het niet laten zou zooals hij zelf het geschreven had Doch het is hier niet alleen eene aanmaning,
het is ee ri e volledige onderrichting voor afschrijvers van
handschriften. Hier wordt ons een blik gegund in het
scriptorium van een, middeleeuwschen klerk, bezig met
.een tekst over te schrijven, en desnoods het juiste woord
zoekende uit de verschillende codices die hem ten dienste
staan. Alles samen is het eene aardige illustratie, eene
kostbare toelichting voor sommige miniaturen, zooals ze
in vele handschriften voorkomen, waarop een « notarius »,
omgeven door talrijke boeken, voorgesteld wordt (i).
Tevens vinden wij er eene ongezochte, maar kostbare
rechtvaardiging in -- zelfs al kan die rechtvaardiging in
onzen tijd overbodig geacht worden — van een grondbeginsel der moderne tekstcritiek.
In de tweede plaats wil ik nog uitdrukkelijk wijzen
op de belangrijke mededeeling, dat er te Groenendaal
een « boec » was, « daer alle sine boeke » in stonden:
,gezien de mededeeling over de XII Beghinen, is het zeker
niet al te gewaagd daaruit de gevolgtrekking op te maken,
dat de verschillende werken van Jan van Ruusbroec in dit
c( boec » om zoo te zeggen werden ingeschreven, naarmate
ze door den prior opgesteld werden. Dit boek bevatte dus
den authentieken tekst van Ruusbroec's werken. Nu
bestond er nog in de 17de eeuw in het klooster te Groenendaal een codex met de volledige verzameling van de

(i) Dergelijke miniaturen zijn zeer talrijk. Van een paar der fiaaiste
en grootste, in handschriften d'r Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
vindt men afbeeldingen bil BARROIS, Bzblioihèque Protypo, raphaquc
,(Paris, 1830), tegenover blz. 158 en 259.
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geschriften des eersten priors. Men leest namelijk bij,
Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica p. 525 :
(( Scripsit (t n'. RUUSBROEC) ver Opuscula quaedarn
sermone patrio sive Brahantino, coelestis doctiinae plena...
Leguntur in Viridi Valle, in pergameno scripta, hoc
ordine » enz. (i)
Daarop volgt de lijst van Ruusbroec's geschriften.
Ook in den catalogus der handschriften van het klooster te
Groeriendaal, door Sanderus medegedeeld, wordt een codex
vermeld : « JOANNIS RUSBROCHII... Opera omnia Manu-

scripta (2) ». Doch dear Sanderus zijne lijst aan Valerius
Andreas verschuldigd was, ligt het voor de hand dat we hier`
met een en hetzelfde handschrift te doen hebben Zou dat
nu het handschrift geweest zijn; het standaardhandschrift,
waarvan in het hieronder medegedeeld geschrift gewag
wordt gemaakt? Het is twijfelachtig, onwaarschijnlijk,
want in de inhoudsopgave van Valerius Andreas komt het
tractaat vanden XII Beghinen niet het laatst. Doch
daarom is het nog niet onmogelijk ; de bespreking daarvan
zou ons echter te ver voeren ; men -koude het mi; daarom
ten goede dat ik naar mijn Ruusbroec-monographie, welke
naar ik hoop weldra verschijnen zal, verwijs.
TEKST.

Alle minnare der waerheit die boeke lesen oft scriven
of doen scriven, die bidrie ic, vermane ende bevele bider
ewigher wijsheet daer alle scriften ende waerheit uut comen
is (want si is een overclaer spieghel Gods, der enghelen
ende der heylighen), dat si die boeke ernstelic ov&:rsien,
ende ghetrouwelic corrigeren of doen verrechten ende

f . 285 r
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verbeteren, ten minsten na horen exempelaren; en sijs die
286b niet gherecht ende ghehelic gecor l irigeert, soe selen si
ander lenen of si sellenre liever veel vergaderen, op dat sy
doch uut enighen, of nu uut den eenen, dan uut den

(1) Hetzelfde leest men bij FOPPENS, Blblzotheca Belgzca,
(2) SANDERUS, Bibliotheca Bag-Ica ltlanuscrzpta 2, 141.
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anderen, den gherechten sitine vinden ende setter rnoghen.
Ende constezi si den sinne uut den exempelaer niet
trecken, soe mochten si hem vervullen met woerden,
ende die boven tekenen, mer (i) laten een velt staen onder
dat lichame vanden anderen scrifte, oftmen yet namaels
vanden anderen scrifte des iersten dichters pi opere woerden
vinden mochte Énde ic daer van godsweghen allen denghenen loven ende arbeiden, omdat die wij sheet ghescreven
werde of die gescreven gherecht ende versekert werde, ter
beteringhen ende stichtinghen der heyligher kerken, datsi
Gode daer liever aen doen ende meer eeren, ende daer uut
oec meer ewichs loens an verdienen dan of sy dat lieten,
ende tier wilen sonder noot of eyske der heyligher naturen
born dronken ende alleen broer aten, veel pater foster of
salme sonder hertelic aendachtelic(2) lasen, ende van
steden te steden grote hope aflaets liever wouden ende
waenden halen, want daer wert (3) God sonderlinge
bekent ende ghecondicht, ende sijn gloriose naem wide
ende vert e ghebreet vander ghecorrigeerder waerheit der
scrifturen (4).
Die levende stemme moet vergaen,
ghescreven waerheit blivet staen,
alle die werelt mach si doergaen,
alle tilt heet si bevaen.
Hier om heb ic, een nacomelinc des claer verlichts
mans here Jans van Ruusbroc, die stichtede metten
proest dat cloester te Groenendale, ende in sinen cloester
hem na sine dooi gheboren ende onfaen vanden ghemeenen

(1) Hier en in het vervolg, «aar niet het tegendeel opgegeven woidt,
steeds voluit in het hs.
(2) Sonder hertelzc aendachtelzc kan natuurlijk niet in orde zijn;
waarschijnlijk moet men lezen sonder hertelzc aendachtelzchezt = met
innige oplettendheid, met vurige vroomheid. De fout zou verklaarbaar zijn,
indien in het voorbeeld van D b. v. aendachtelzch t stond.
(3) Hs. werd.
(4) Tusschen dit en het volgende woord staan in het handschrift drie
stokjes ; wat de bedoeling is : in of iii is niet duidelijk. Hoe ze in den
context passen, is mik niet helder.
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convente, na dien dat ic inden cloester in sinen boeken
ghelesen hebbe, ende van sinen jongheren ende sine
navolgheren den gheestelicsten énde'den inwendichsten (i)
ende verlichsten broederen ghehoirt hebbe, ende na dien
dat ic anders valider scrifture of van binnen vander milder
genaden Gods onfaen mach hebben ende na alder wise dat
ict verstaen ende begripen mochte, soe hebbe ic met elite
ende met toeghegeven vergaderden crachte, na dien dat
mine verstroeyde grofheit my dat verhenghede, over
f. 286c ghesien alle dit boet ende alle die boeken, II sonderlinghe
die in desen . xij . boeken ghemeenlic begrepen siln, die (2)
welke ic u hier na elc bisonder noemen sal ; ende ic hebse
seer wel ende te recht ghecorrigeert, na dien dat ic ghelesen
hebbe of die maniere van ons vaders scone voirtbringhen
onthouden hebbe, ende naden eyschen sijns ghevoelens
ende sijnre begheerliker ende bewegheliker wise; ende
woerden dat ic meende dat vergeten of tonrecht was, dat
heb ic boven den tex gcset ofte buten den ghescrifte inder
marginen, ende bewijst met teykenen waert (3) staen sal of
tusschen welken woerden het ghebrect ; voirt heb ic sine
brabantsche of lati;nsche woerde boven inder marginen
met anderen woerden verclaert, ende somwil den sin van
sinen woerden beduut plompe menschen verstandeliker,
ende op wat silnre woerden die bedudenisse hoerde dat heb
ic sonderlinghe met dusdanighen streepkens bewiset, die
ghemeenlic staen onder die woerde daer die verclaringe
buten af is. Ende daer(4) ghelike woerde van sinnei5) of
een bedudenisse der woerde of des sins buten staen, dat lijn

(i) Men lette op dit gebruik van het ' oord znwendzch, s an een
persoon gezegd, een gebruik dat uitnemend in het taalgebruik van het
mysticisme past De bedoeling i s in zich zelven gekeeld en van de wereld
afgekeerd. De schrijver van dit stuk geeft beneden de verklaring van een
znwendzch °oensch (zie blz. 109). VERDAM, Mnl. Pkbd. 3, 954 heeft maar
een voorbeeld van een dei gelijk gebruik N an dit woord.
(:) Hs. dien.
(3) Hs. w't, aan het einde van den regel.
(4) Hs. neer.
(5) Alen lette op deze constructie ; de bedoeling is natuurlijk woerde
ghelzke van sinne = woorden met dezelfde beteekenis.
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mine woerde op die sine, ende si en behoren niet in sinen
text binnen der marginen, mer si behoren buten, want sy
sijn op den tex ende op des goets mans woerde ende een
verclaren daer of (i ), tot den ghenen die sine woerde of
sinen sin niet en verstaen. Ende soe wat gheen streep
onder en heeft of soe wat al boven onghestreept ende
ghetekent is dat opten canten staet, dat behoirt iaden text.
Dese voirghenoemde vader, dierste prior inden voirscreven cloester, tonet wel in sijnre scrifte wat gevoelen hi
hadde ende wat gheest hi leide allen minnende inwendighen
verclaerden menschen, die eer inwaerder dan uutwaerder
hem oefenen, ende weder si hem uutkeren tot verken der
ghehoirsamheit of der broederliker minnen ; of inkeren tot
Gode hem te loven ende te begheren ende met trouwer
heeter minnen te vervolghen ; of hem selven ansien,
berispen, versmaden, vernieten, ende van onwaerden op
hem selven, van waerden ende eren te Gode, haers selves iI f. 286d
sterven ; of oec voir die ghemeene kerstenheit bidden ende
Gode alle voet claghen ende op draghen ; die in allen
ende boven allen Gode aensien ende begheren, ende met
hem meer verbeelt sijn dan mit allen werken of wisen,
daer alle werken ende wisen om gheoefent worden, ende
die hem soeken in allen ende oec boven allen wisen ; dese
ghevoelen alle wel dat dese voirseide(2) boeke sijn meer
een hemelsche leer dan een aertsche leer, dat si meer is
sodlic of enghels dan menschelic; ende daer om, diense
smaken sal, dien moeten meer ewighe dinghen dan verganclijc dinghen ghenoeghen. Ja hi moet meer soeken
minnen dan kennen, ende meer oefenen al dat minne
onsteect dan dat het verssant verlicht ( s ); dat begheert
verwect meer dan dat kennisse instort ; want die heilige
gheest beweecht meer tot minnen dan tot kennen, tot
liden dan tot doen, tot wesen dan tot hebben. Hier om

(I) H. oft.
(2) Hs. voirs, met een afkortingsteeken iia de s.
(3) Hs. dan dat í'erstant het verlicht.
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heit hi ons doer den propheet : smaect ende siet. Dat
liefste noemt hi voir, want verstandelic sien sonder
begheerlic smaken en behaghet Gode niet, want dese leer
sonderlinghe beweghelic is ende ofstekende (r) die begheerte meer dan si verlicht dat verstaen ; hier om worden
die hongherighe sielen van desen wine scier dronken ende
van desen vier varinc(2) ontfuncket ; mer luttel blijfs hem
inden verstande, want die dronken verliest scier sijn
ghesichte, mer niet sinen smaec. Die oec meer oefenen
reden ende ondersceit dan sy met minnen boven redene
comen, dien is dese leer onbekent ende dicwijl cume
ghemint, want wi oec onledich, werkelic ende verbeelt sijn;
hier om en connen wi die hemelsche leer niet begripen
noch onthouden, want wi moesten boven redene rusten in
ene wonderlike, weselike stille, souden wi alle dit
enghelsche ghevoelen moghen onfaen ende soude ons dit
onse verstant verbeelden, als ander leer die boven verstande
niet en comt, soe moesten wi boven verstande oneerbeeldelic gevoelen ende stille veesen ; want God, als
Ysayas seit, alle dinc ghemaect heeft in ghewichte, in
t , 2 g 7 a ghetale ende in maten : hier om moeten wi oec ordinanlicien
ende mate houden in allen dinghen sonder in minnen.
Want Sinte Bernaert seit: « die mate Gode te minnen is
sonder mate n, dies die reden dese is, want God is een
onghemeten goet ghedaen ; hi berecht ons in de se r tijt
ende versiet sonder mate ; hi wil ons inder toeco m ende r
tijt ende in ewicheit rijc maken ende alle voirghegeven
maten op hoepen ende doen overlopen, ende begaven ons
ende vergoden ons boven ons selven ende boven alle
creatuerlike onfancbaerheit met hem selven ; mer na onse
bequamelicheit
, met glorien sal hi ons cieren ende met
alle sinen goede. Ende hier om heet hi ons gheboden na
allen rechte ende van rechter behoirlicheit, dat wi hem

(t) In margine wordt of- geglozeerd met ont-.
(2) In het hs. verbeterd uit zelarznc : het eerste been der
schrapt en onderstipt (« geexpungeerd »).
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bier voir weder selen minnen met al onser herten ende met
al onser sielen, met al onsen crachten ende met al onsen
ghedachten : dat is met allen dat wi hebben ende vermoghen, met al onser memorien, niet al onsen verstande
ende met al onsen wille ende begeerten. Nochtans loent hi
desen dienst altoes onghemetelic, dat hi ons :in desen
dienste meer dient met sinen overvloedighen uutwendighen
ende inwendighen gaven dan wi hem; ende dat wi inden
voldoen deser scout alsoe veel groets, ewichs, vriedels (i)
goets onfaen van hem; ende sinen dienst is soe edel ende soe
ongemeten eerbaer ende hoech, dat sine knechte ende alle
sine andere creaturen heren ende coninghen sijn. Ende si
sijn onderlinghe des almachtichs conincs kinde, ende si
besitten hem selven ende alle die rijcheit haers vaders in
twigher weelden, in ereden, in glorien ende in eren. Ende
Als die minnende siele die onbegrepen trouwe Gods aensiet
en (sic) verwondert, dan begheert si hem met gheliker
minnen te verantwoerden ende oneindelijc sonder mate
weder (te) (2) minnen ; ende al toe p t haer verlichte redene
openbaer dat sijt bekent dat si dus niet en vermach, want
een ghemeten ende begrepen creature en mach niet
onmachtich haren onbegripeliken scepper minnen ; mer
dese kennisse en machse niet minnen oft stillen noch af
letten : si en wil haers aerts pleghen ende ewelic begeren
te doen ende te liden, om hem na sijn(jre onghemetenre f. 287b
waerde, al en woude si niet na ghemerc der reden dat
Si hem love ende met dienste onder halen mochten, want
si en woude-niet als sijt met reden aensiet flatmen hem
voldoen mochte. Want soe moest hi gheeint ende begripeic wesen, ende ghemeten ende bescreven, want al dat in
lijnre volcomenheit ende (3) heet mate ende ghetal, dat en
mach niet ghenoech wesen noch ghehelic ghenaken ende
begripen ende volkenner ende noch volminnen dat
ongheeint is in alle volcomenheden

(1) Vraedel — vra edel.
(2) Niet in het hs.
(3) D. i. einde.
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Die ordinancie, di?, in allen anderen dinghen sonder
in minnen ende in hare wise ende sonderlinghe na hare
onwise noot is, die wil ic setten van desen boeke, op dat
die lesers of die horers inden boeke die meer op ondersceit
bouwen ende die meeste wise leren, ende een sedelic of
een redelic leven ierst inden verstande verlicht ende
ghevouwet worden, aide met verlichter redenen dan voirt
van buten gheleert, van binnen gheleit moghen werden
inden gevoeliken boeken tot smaken ende ghevoelen ende
boven alle inwendighe oefeningen tot in ene weselike ruste,
ende boven vereninghe tot verenicht te sine met den
eenvoldighen wesen Gods ; aldus dunket mi dan den leseren
wel noot wesen of doch sere orberlic, die ordinancie te

houden inden lesen ende inden uutscriven van desen
boeken, op dat si allenken , van daer, laegster trap des
geloefs, op moghen gaen der hoechster trappe, daer
sterven der verloechender minnen, ende daer af opvlien of
nederdalen, versmelten ende ontsinken inden gheminden.
lerst salinen dan lesen dat boec vanden . xij r
dogheden ; daer na vanden . xi j . punten des rechten
geloves ; daer na vanden heylighen sacramenten ; dae.
na vanden vii trappen ; daer na vanden vij sloten; daer na

vanden vier becoringhen ; daer na vanden tabernakelen
daer na vanden elke der ghelieven ; daerna vander gheesteliker brulocht; daer na vanden blinckenden steenkijn ;
daer na dat hi na alle scijnt-ghemaect te hebben : vander
hoechster waerheit, dat beghint : « Die prophete Samuel
1. 287 , die beweende den coninc Saul. n II Na alle dese boeke
maecte hi noch een boec vanden xij beghinen, dat met
rijm beghint ende Gomt sonder rijm op die passie ons
heren ; dat wert ghedicht na dat dit boec ghescreven wort
als ic wane, ende daer om eest achter gheset inden boeke
te Groenendale, daer alle sine boeke staen ; dat mochtemen
lesen naden boexken van den vier becoringben.
Nu beent ende verbernt alle in godliker minnen,
als u hier voer wel ontfunkelic ghewijst wort, ende daer
toe svnderlinghen ende crachtelic vermaent wort ende
gheramt wort met vasten bewegheliken woerden ende met
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den gheeste daer bequaemst ende God ghelijcster ende
liefster waerheit die niet gelijc beweecht tot enighe(n) (i)
ende uut verenighen drijft tot inverenicht te sine, ende een
met den enen na dier onwise te wesen ; ende si trect uut
versmelten in minnen ende boven onghebeelt staren ende
onredelic hongherich enighen (2) tot in dat godlike;weselike
vier daer die stel is versmelten (3) ende een gheworden
boven haer selven met den gllebrukeliken goede, met een
natuer, mer in ghebruken ende in onghemerct ghevoelen.
Want in dier onwise en is gheen ghemerc, mer het es inder
vergaderinghen der crachten daer si haer overste vergaderen ende onghebeelt altoes Bien ende verlicht werden,
Baer ondersceit onspringhet, daer si mede bekennen wat si
boven hem selven ghewerdene of ghewaer worden. Amen.

(1) Hs. enzghe. Dat men enzglzen moet lezen, en b. v. niet eninghe,
mag vermoed worden op grond van het weldra volgende verenz; hen.
(2) Hs. enznghen.
(3) Verg. over de verwarring van de zwakke en sterke vervoegen
van smelten, V. IIELTEN, Mnl. Spraakk. blz. 225.

(Wordt vervolgd)

WILLEM DE VREESE.

IZIWZIKII 1
DE VLAMINGEN
EN DE

NEDERLANDSCHE TAAL (1).
Eene andere klok.

IEDERT vier jaren ben ik een trouwe lezer van Taal
en Letteren, omdat ik in die uitgave veel nuttigs en
aangenaams vind. Nu en dan ook wel iets, wat mij
tegen 't hoofd stoot; doch daar tracht ik dan ook mijn voordeel mee te doen. Ik ben, b. v., geen aanhanger van de jonghollandsche schrijfwijze onzer taal, omdat, volgens mij, de,
spelling zoo trouw mogelijk de uitspraak moet verbeelden, en
dat, waar over uitspraak gehandeld wordt, Zuid-Nederland
ook stem moet hebben in 't kapittel; toch volg ik met belangstelling de pogingen door de heeren Buitenrust-Hettema,
Kollewijn en andere aangewend om onze taal zoo te schrijven,
gelijk die in Holland gesproken wordt.
Ik heb in mijn leven al zooveel weten veranderen! en,
met het algemeen stemrecht, zal er nog veel veranderd worden.
(0 Aan den heer Uitgever van het Belfort.
Waarde Heer Uitgever,
Bovenstaande bemerkingen werden den 22 januari ll. aan de Redactie
van Taal en Letteren gezonden als antwoord op een lang art. van den
heer Gittée. Zij werden niet opgenomen, « omdat de redaktie noch al van
mijn ideeen verschilt », en tegen eiode maart II. kreeg ik ze terug.
Dus kom ik u verzoeken ze in uw veel gelezen tijdschrift op te nemen ;
alzoo mogen de Noord-Nedeilanders, die de eerste klok hebben hooren
luiden, ook de tweede hooren.
In de hoop op een goed onthaal, bied ik u mijnen hartelijken groet.
Namen, den 5 mei 1805.
D. CLAES.
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Welnu, indien veranderen ook verbeteren is, ik zal het niet
zijn, die stokken in 't wiel zal steken.
Wat mij meer tegen 't hoofd springt zijn de artikels aan
Taal en Letteren door Zuid-Nederlanders verschaft om de
Noord-Nederlanders over zuidnederlandsche toestanden mis in
te lichten. Overdrijven komt hier niet te pas, en de heer Gittée
heeft in zijn artikel de Vlamingen en de Nederlandsche taal (i)
de toestanden stellig overdreven,
't Is misschien waar, dat er hier al een leeraar zou gevonden worden, die niet weet, wat de torrnetyes gouds van Kegge
beteekenen (2); maar als de heer G. waarborgt, dat hier geen
tien leeraars in staat zouden zij n om de Camera Obscura behoorlijk uit te leggen, ,dan moet ik aan de Noord-Nederlanders
verklaren. dat die heer door eenen pessimistenbril kijkt. Of
daalt hij tot in de infaniments petits.? Zouden al de noordnederlandsche leeraars in staat zijn om zonder onmiddelli j ke voorbereiding in 't verklaren van 't aangehaalde werk den heer G.
te voldoen? En daar vragen toch niets kost : zouden zij onzen
Conscience, onzen van Beers .. Maar neen, dezen zijn .t particularisten »! (blz. 327), gelijk ook het Volksbelang, op blz. 282
zoo hooggeschat, op blz. 327 particularist is, « zonder het zelf te
weten »!
Dat de heer G. van Flandria niet veel hebben moet is
klaar; maar mag hij daarom de toestanden overdrijven? Zoo
« een Hollander, tot zijne voldoening en tevens tot zijne
verwondering » bekent, «< dat hii zich hier overal met Nederiandsch had kunnen doen verstaan » (bl. 282), waarom gaat
dan de heer G. in 188o te Hasselt zijn « gentsch dialect aanwenden » (bl. 289) (om niet verstaan te worden natuurli j k), daar
hij zelf bekent « dat de Hasselaars beschaafde taalvormen
verstaan »? Dat zij in hunnen omgang met elkander geen zuiver
Nederlandsch spreken, geef ik toe; maar kunnen zij die taal
niet spreken ? Dat zullen de leden van Hollands beste tooneelgezelschappen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en meer
andere plaatsen, die in 1876-1877 te Hasselt aan de twee groote
internationale wedstrijden hebben deelgenomen, stellig niet
(i) Taal en Letteren,

1894, 5d e

en Ede aflev.

(2) Vele uitdrukkingen en wendingen uit Hooft, Vondel, Brandt en
andere die door zuidnederlandsche studenten volkomen begrepen worden,
worden in noordnederlandsche uitgaven voor leeraars in uitgebreide nota's
(en ja soms verkeerd) verklaard. (In Nederlandsche Klasweien.)
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bijstemmen! En dat de Hasselaars (i) in den internationalen
tooneelprijskamp van 1877 te Amsterdam in het theater van
Lier geen mooi Nederlandsch zouden gesproken hebben, dat
heeft geen enkele Noord-Nederlander aan mijnheer G. verteld,
— gelijk geen enkele hem verteld heeft, dat zij hunne behaalde
prijzen niet ten volle hadden verdiend. Ook stonden zelfs de
jongens van de Beek (2) naast die van de meer beschaafde
wijken der stad, om ter eere der bekroonden de Arteveldecantaat mee te zingen ; en 't zou mij verwonderen, zoo nu nog,
bij gelegenheid, de hasseltsche straten niet weergalmen van de
in zuiver Nederlandsch gezongen marsch
« Wie stond recht, als ons Vlaandren ..... »

En de Ware Vrienden van Hasselt verstonden de Oosten
denaars wél, toen zij in onze zeestad hunne eerste lauweren
zijn gaan plukken; niemand heeft dat tot hiertoe in twijfel
getrokken dan mijnheer G. Zoodat het weer eene overdrijving
is te zeggen « dat de Vlamingen uit verschillende provincien
elkander niet verstaan » (bl 289). De maatschappij de Ware
Vrienden was toen nochtans bijna uitsluitend samengesteld uit
kleine burgers en ambachtslieden.
't Is waar, dat hier het volksdialect nog niet uitgestorven
is (wat kwaad steekt daarin 7), gelijk zulks, ten minste naar
de heer G. beweert, in Groningen en Leeuwarden het geval
schijnt te zijn ! ! Misschien heeft hij daar enkele leeraars ontmoet « die verklaarden de volkstaal niet te kennen » ! ! 't Is
waarschijnlijk bij dezulken, dat zich het eigenaardig nieuw
hollandsch dialekt ontwikkelt, hetwelk, naar ik voor de eer van
den nederlandschen stam vertrouw, wel nooit de beschaafde
schrijftaal worden zal.
Hier in Belgie laten, naar het voorbeeld van van , Beers,
Heremans en vele anderen, de goede sprekers nog een onderscheid hooren tusschen de zacht- en de scherplange e en o. Dat
is, volgens den heer G , « een kenmerk van geringere beschaving »! Van Beers werd nochtans in Hollands beschaafdste
kringen uitgenoodigd -- en bewonderd; de vrouwen vooral
noorden hem gaarne, zij, die toch de taal het best spreken ! In

(I) De leden der Kon. i\Iaatsch. St-Cecilia
(2) Eene volkswijk van Hasselt.
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Brieven uit Zuid-Nederland noemt de heer Max Rooses de
« wijze van voordragen » van van Beers en Cremer « meesterlijk Hij zegt daar ook, dat van Beers eens verhinderd zijnde
om in eenen hollandschen kring te lezen, dien avond vervangen
werd door Cremer, zonder dat het publiek de onderschuiving
bemerkte. Van Beers sprak dus goed -- of Cremer sprak slecht,
en.... Rooses weet niet wat hij zegt ! 't Is waar, hij is ook
al niet jong meer!
Maar toch, ik heb niet verkeerd gehoord, toen ik bij hollandsche vrouwen, evenals bij Hollands besten spreker N.
Beets een onderscheid in lengte, in duur heb meenen waar te
nemen tusschen de zachte en de scherplange e's en o's. Het
Tandrad van Savatt of welkdanig toestel dat de golvingen der
stem aanduidt, zou deze waarneming wel kunnen bevestigen.
Ik spreek hier van boeemen noch stieenen; maar ik ben overt uigd dat de oud-Hollanders de o en de e van hooren en weenen
lange r aanhouden dan die van horen en Weber. Of is dat ook
al niet meer waar ? en heeft de schaaf der beschaving dat
ondeischeid ook al weggeroffeld ten gerieve der schooljongens,
voor wie die « vormenrijkdom (i) » te hinderend ?
Met de geslachten der naamw. schijnt het eveneens gegaan
te zijn. Op blz. 286 en 317 zegt de heer G., dat « de spreektaal
geen gevoel meer heeft voor de geslachten bij levenlooze vo6rwerpen » en dat er in de gesproken taal geen onderscheid van.
geslachten meer bestaat. Welnu, dan zijn wij meer behoudsgezind. Niet alleen is hier het gevoel nog levend, de von/ wordt
ook trouw in acht genomen : 'ne boom, en haag, e boschken.
En als nu in 't Noorden het gevoel van de geslachten
uitsterft of uitgestorven is, en in het Zuiden nog voortleeft,
« kan dan de Vlaming in zake van taal geene zienswijze hebben,
althans geene, waarmede rekening dient gehouden te worden »,
gelijk de heer G. op bl. 326 zegt ? In den tijd ('t is vijf en twintig
par geleden) heeft Dr. Heremans, uit naam der bijzonderste
vlaamsche taal- en letterkundigen, leden der Zuidn. Maatsch.
van Taalk., aan de Redactie van het Nederlandsch Woordenboek
meer dan ééne welgevulde lijst gezonden van naamwoorden,
die in het Zuiden van - een ander geslacht zijn dan in het

(I) Dit woord doet den heer Buitenrust-Hettema lachen. Volgens hem
bestaat de rijkdom eener taal in hare armoede ! ( Taal en Letteren, 1895,
bl. 68.)
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Noorden, en bij velen heeft de Redactie « met onze zienswijze
rekening gehouden » Daaruit volgt dat, ofschoon de heer G.
het tegenovergestelde beweert (blz. 314), « de Vlaming er wél
aan dacht de- Woordenlijst na te slaan » niet alleen, maar ze vijf
en twintig jaar geleden reeds te bestudeeren.
Het za! dus eene verstrooidheid van den heer G. geweest
zijn ons zulke onachtzaamheid aan te wrijven; zoo niet is 't nog
eene grootere onmiddellijk daarop te laten volgen : « Het gezag
der Woordenl/st is groot. Ook in Zuid-Nederland onderwerpt
zich nagenoeg iedereen aan de uitspraak van De Vries
en Te Winkel. » (314.) Of hoe zal ik die twee beweringen doen
rij men 7
Ook de onwetendhéid of liever de achterlijkheid is in
onze vlaamsche scholen zoo groot niet, als de heer G. het op
blz. 322 wil doen gelooven; onze scholen zij n geenszins ten
achter tegenover de waalsche (1), integendeel: Dit bewijst
een onpartij dige Waal, de heer R. Lapaille, leeraar aan 't Athenre um van Hoei, in eene merkwaardige studie :.Flamands et
Wallons a l'ecole primaire, Lik e, Demarteau,18 94. H u toont
met cijfers, dat al de vlaamsche provincies behalve Limburg,
veel verder gevorderd zijn dan de waalsche. Ziehier, volgens
de Annuaire statislique de 18 91, de rangschikking onzer provincies voor wat de lotelingen betreft, die een meer gevorderd
onderwijs genoten hebben (2) :
Antwerpen, 51,28 °I° , — West-Vlaanderen, 45,5b °I`°,
Brabant, 43,05 °I° , — Oost-Vlaanderen, 37,56 °''°, — Henegouw,
25,22 °;°, _ Luxemburg,16,86 °/°, — Luik, 16,59 0 /0, — Limburg, 13,29 ° Z °, — Namen, _12,31
Als de heer Eduard van 'Tsoe-Meiren, in Elzeviers gallus.:
treerd Maandschrift, 411 jaargang., afl. XI (1894), de Belgen
bespot, dan kan dit uitgelegd worden door den wrok, dien hij
misschien tegen de muiters van 1830 in zijn hart nog bewaart;
maar de stugge kleineering der Vlamingen door eenen
Vlaming in een uitheemsch tijdschrift neergelegd, die is niet
te rechtvaardigen !
(i) Naast dezen zin schrijft de Redactie van Taal en Letteren, in
potlood, op mijn handschrift : « En tegenover de hollandse ! » Dit laatste
woord is viermaal onderstreept ! ! ! 1
Wij kenden reeds la morgue der Franschen, vóór 187o, das Amts.
gesacht der Duitschers sedert 1870; hier hebben we een staaltje van nieuw
Hollanderschen Nut!
(2) Hier is geene spraak van bloot Lezen en Schaven, wat voor de
ontwikkeling weinig of niets bewijst.
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Z66 ver gaat hij, dat hij de leeraars waarschuwt voorzichtig te zijn bij het uitleggen der vlaamsche schrijvers :
« Conscience, van Kerchho ,J e, Zetternam, Ecrevisse, Smeders
en meer ande re » (325) !
Arme dutsen i w iJ kennen hier niets ! « Ons Fransch is
gebrekkig, ons Nederlandsch is slecht » (326) !
En daar liggen wij moot
Tusschen twee sche p en hooi !

om met J. van Lennep te spreken, die niettegenstaande
zijn Dorp aan en zijn Dorp over de grens, toch zoo graag
met Vlamingen te doen had.
Als eerzame arbeiders, door werken en zwoegen, eerre
aanzienlijke fortuin verzameld hebben, dan blozen dikwijls
hunne gepommadeerde fiskens over den eenvoud hunner
oudjes. Ik hoop, dat de zoogenoemde jonge school in België
dat voorbeeld niet zal willen volgen, maar zich herinneren,
in wat staat de moedertaal zich hier bevond, toen de ouderen
het op zich namen haar in hare rechten te herstellen. Of
wil die Jonge school, om aan de jonge hollandsche school te
behagen, ook met onze moedertaal een loopje nemen, ze
tot op haar hemd uitkleeden en ze in een schotsch pakje
steken, zoodat gee s. Vlaming haar nog herkennen zal ?
Wat kwaad is er in gelegen dat men in onze taal de
afspiegeling van onzen landaard zie 7 (i) De spelling laat ik
terzijde : zij maakt de taal niet, en die kwestie is overigens
nooit ten volle opgelost. Maar, ofschoon wij trachten op de
hoogte te blijven van wat er op taal- en letterkundig gebied
in Holland wordt voortgebracht en wij dus geen « geestelijk
isolement » ondergaan, het « centrum van ons geestesleven, »
wat men ook zeggen moge, is Belgie , onze nationale en
onze huiselijke opvoeding verschilt merkelijk van die der
Hollanders , en zoolang het waar blijft dat de taal de ziel
is der natie, zoolang zal er verschil bestaan tusschen de
uitdrukking der gedachten in Zuid- en in Noord-Nederland.
Namen, lanuaii 1895.

D. CLAES.

(i) De Redactie van T. en L. zette naast deze vraag, in potlood, op
mijn handschrift :
« Niets. Muts men 't niet dekreteert voor d'algeméne, en als zodanig
wil gedoseerd. Daarvoor dient alleen de algemene taal. » (?)
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GALLICISMEN.
Langswaar.
« Ik ken geheime gangen langswaar ik de gevangen kan buiten
leiden. » DANDOIS, Vlaanderen den Leeuw, 3o.
In Zuid-Nederland zal iedereen langswaar bezigen -- het
behoort trouwens tot de volkstaal -- zonder ei op verdacht te
zijn, dat het een gallicisme is par ou. Sla maar de Wdl op
of VAN DALE of KRAMERS • langswaar is er niet in te vinden.
Het Nederlandsch zegt immers uitsluitend waarlangs ; dit voornaamwoordelijk bijwoerd is gevormd gelijk alle andere woorden
van dien aard : waaraan, waarbij, waarboven, waardoor, waarin,
waarna, waarom, waarop, waaruit enz. enz., daaraan, daarbij enz. :
« De hoogovens wezen dus , vanzelf den weg aan, waarlangs graphiet kunstmatig kan verkregen worden. » ENKLAAR, Gids, '93, i i, 317.
LEDEGANCK heeft beter geweten dan zijne landgenooten :
« De dichterharp in hand, waarlangs mijn vingren vlogen, »
en
« een weg .. tot aan Germanjes stroom,
Waarlangs uw handel zweeft op vleuglen van den stoom. »
(Aan Antw. 4e en 15 e str.)

Stem (in—).
Niet lang geleden vond ik deze uitdrukking in 't Volksbelang.
Er was spraak van een zanger, die e , geus veel bijval geoogst
had ; hij (het was misschien wel Pauwels, de tenor ; ik herinner 't mij
niet goed) was, den avond, toen hij gezongen had, in stem. Dat is
klaarblijkend een gallicisme : en voix Het Nederlandsch zegt hiervoor bid stem ,Tzin : « 's Middags repeteerde (Marie) in de concertzaal niet dei pianist, die haar accompagneeren zou, en 's avonds
zong zij , maar zij was niet bid stem, zij zong zonder uitdrukking,
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vei strooiti als 't w are. » ERNA, Elsevzers geillustreerd Maandschrift,
'94, 5, 5o5.

Synoniem (— van).
« Dit woord (vandingen) is synoniem van het andere (visitacien), doch behoorde tot den (sic) Gelder schen dialect. » DAVID,
,Uitg. v. d. werken van Ruusbioec, 3, 227, aanteek. 4.
In 't Fransch . synonyme de; daarom in Z.-N, algemeen
synoniem van. Het Nedeilandsch zegt evenwel synoniem met
« De ruimte is nog * vervuld van dat eigenaardig gegons, dat
gaièbèg, 't welk (1) in de landstaal synoniem is geworden met
het begrip van een Javaansch feest. » S KALFF, Els. '94, r, 82.
van den hak op den tak springen. » A. BEETS,
—«Synoiemt
Tijdschrift v. Leiden, '94, 1, 72.
Ook in het Duitsch synonym mit : « Er ist ern ae (2) singular bók-geard synonym mat bok-staef, » KLUGE, Zeztschrzft fur
Deutsches Altherthum, Band XXXIV, 210.

Ten propooste.
« Ten propooste van ons artikelijs Vertrouwen en Wantrouw en. » J lamingant, 3, 6, '94,
De courantier zat met de Nederlandsche vertaling van à propos
de in den brand. Deze was nochtans niet verre te zoeken : « Naar
aanleiding van » ons artikeltje .. Als tusschenwerpsel bezigt het
Nedeilandsch a propos, 'tgeen ook in Zurd-Neder land tot de
spreektaal behoort.

Weg (den -- maken).
« Wanneer men den weg gemaakt heeft ovet de bruin-roode
rotsen, welke dit uitgestrekte deel der Tentoonstelling begrenzen,
bevindt men zich op eens tegenover eene heel andere natuur, op
het geheimzinnig grondgebied. » Volksbelang, 5, 5, 94.
Een weg maken is een weg aanleggen, maar dat wordt
Mier niet bedoeld ; wel heeft de schrijver willen zeggen . « wanneer men den weg heeft afgelegd » 'tgeen in 't Fr. heet : quand
on a fait le chemin; faire du chemin is inderdaad weg afleggen.

Garen (met wit -- genaaid).
« De listen met grof wit garen genaaid hebben hunnen tijd
gehad. » Denderbode, 13, 5, '94.
Les malices cousues de fit blanc. In 't Nedetl. spreekt men
van grove kunstgrepen

(t) `'oor 'twclk.
(2) Altenglischer.
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Indrukken.
« Ziedaar het antwooid : het (volk) zal het (algemeen stemrecht) gebruiken volgens de voorbereiding, die het zal ontvangen
hebben, volgens de richting, die men het Tal indrukken. » Denderbode, 3, 6, '94.
In 't Fransch is de uitdrukking imprzmer une direction a qche
gebruikelijk : Le christianisme z ynprzma aux idées une direction
nouvelle KRAMERS). In 't Nedeilandsch geeft men aan iets een richting, doet men iets een richting inslaan ot volgen.

Stellen (op de hoogte —).
« Vader... volbracht.,. ook nog wel gedeeltelijk (de taak) van
zijn zoon, wien (dien) hij moest op de hoogte stellen. » C. BuYSSE,
Gids, '94, 4, 8.
De F'ransche uitdr. is mettre au courant, in 't Nedei l wordt
men op de hoogte gebracht.
Het gebruik van stellen, onder Franschen invloed, is nog zeer
gewoon in de uitdrukking :

Einde (een -- stellen aan).
« Wanneer zal er te Gent een einde worden gesteld aan het
gebruiken van den barbaarschen naam « Vereenigde Artistenmuzikanten » in de (i) plaats van « Toonkunstenaars-vereeniging »? » Volksb. 3o, 6, '94
De Zuidnederlander kent geen ander uitdrukking voor mettre
fin a. Het Nederlandsch zegt daarvoor . een eind aan lets maken :
« De groote predikant Hugo Blain maakte aan (het) raaskallen van zi j n collega's een einde. » LuciLius, Nedl. Spect.,
'94, 15, 121.
Nog komt stellen verkeerd voor in de uitdr. iemand op Tzln
hoede stellen (of .betten) . mettre quelqu'un sur ses gardes, waar het
Nederl. iemand op T{ln hoede doet Tuin of iemand waarschuwt.

Gekend.
« De gekende Louise Michel heet die (sic, vr. dien) moord
een werk van gerechtigheid » Volksbel. 3o, 6, .94.
Vgl. J. te Winkel, Grundr iss der Gei in. Philol. i B. 42, 646
a Merk«uidig vorzuglich sind in der Sudnl. Schrittsprache We
Gallicismen : wortliche ubersetzungen aus dem Franzosischen, z. B.
gekend (fr connu, nl. bekend) » enz.

(i) In de plaats van is mede een gallic. . au (d i a le)
lieu de. Het Nedl. bezigt het lidw. alleen wanneer de plaats
bepaald is : in de plaats van een ander; in ander omstandigheden
vIti>d in plaats van, vgl. in stede van, Eng. instead of, D. anstatt.
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Natuin lijk : connaltre = kennen ; connu = gekend en zoo wordt
dat veel. dlw. in Zuid-Nederland adjective in allerlei opvattingen
gebezigd. In 't Nedl. is het onbekend (niet ongekend); slaat een
goed wdb. open, VAN DALE, KRAMERS; het is eI niet in te vinden.
Het Nedl. bezigt als bv. nw. hei vert. dlw. bekend, dat voos komt in
talrijke uitdr. en zegswitzen : de bekende landen, een bekende raak,
lets bekend maken, bekend worden, bekend als de bonte hond, naar
den bekenden weg vragen, met iemand bekend rijn, met iets bekend
3ijn, bekend gedicht.
Vgl. : « de bekende beoefenaar der Zuid-Afiikaansche (sic, vr.
Zuidafr.; vgl. Wdl. Zuiahollandsch) talen, W. H. J. BLEEK. » I. TE
WINKEL, Noord en Zuid, '93, 5, 410.
Een gallicisme, dat op 't voorgaande gelijkt, is :

Geklemtoond.
« Het runenvers bestaat uit acht syllaben, waarvan vier geklemtoond zijn. » MAX RoosES, Gids, '94, 4, 26.
Accentué = Beklemtoond, d. I. een verl. dlw. van een wei kw.
klemtoonen, dat niet bestaat. Het Nedl. bezigt uitsluitend beklemtoond, d. i. met een klemtoon voorden. Vgl. beambte (zwakke nom.)
beblaard, bedaagd, bedompt, befaamd, begaafd, begraasd, behaard,
behuisd, beklant, enz.
Vgl. « In beklemtoonde vi eerrede suffixen wordt (de korte zuivere i) eveneens voorgesteld door ie. » VERCOULLIE, Spraakkunst,
§ 34. -- « Het enkel teeken e in onbeklemtoonde open lettergrepen...
verbeeld(t) den doffen klank. » Id. § 25, Uitzond. 5).

Char.
« de opvolgenlijke (! ! !) moordpogingen op den c3ar, » Volksb.
3o, 6, '94 — « het (vr. de) opera Crar en Timmerman », 31, 3, '94.
Het gallicisme kan ook in de spelling bestaan. Wij zijn er zoo
gewoon aan het woord c'ar in 't Fr. te lezen, dat we het in onze
eigen taal ook op z'n Fransch schrijven; doch aldus geschreven,
zou het in Nedl. cgár moeten uitgesproken worden ; de spelling en de uitspraak zijn in onze taal CTaar. Vgl. Woordenlijst.

Procustus.
« ... onze spraakdoctrinairen..., die de letterkunde in het
Procustus-bed hunner kleingeestige regels willen duwen... » O.
WATTEZ, Bef. '95, 5, 325.
Het' Fransch noemt bewusten roovei inderdaad, maar onjuist,
Procuste. Het Nedl. noemt hem integendeel zeer juist Procrustes,
naar de afleiding van 7rPoxpo6w =uitstrekken. Verder is het niet
Procustus maar Procrustes naar 't Gr. Irpozpoucrui; (uitrekker),
vgl. inotrlirlS (maker). Zoo zegt men ook Demósthenus, S6crates,
niet Demosthenus, Socratus.
H. MEERT.
Brussel.
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LODEWIJK MATHOT. 0)

` L01 SELING, toch niet geheel onvooi ziens, is de beer Lod.Mathot, de
schrijver algemeen bekend onder den aangenomen naam N a n VAN
R'CKELINGEN, den 5 Juli 1895, naai op echt jammeilijke wijze, aan
zijne familie en talrijke vrienden ontrukt.
Den dag zelf van zijn overlijden, ofschoon sedert maanden ziekelijk en
zeer verzwakt, had hij nog den moed om den oproep te beantwoorden van
het Hoofdbestuur ' an het Davids-Fonds en was hij naar Biussel gekomen, wetende, dat er gelegenheid bestond de Vlaamsche belangen bij
het Hoogere Bestuur, waal thans de andere ondervoorzitter van het
Davids-Fonds, de heer Flans Schollaert, als Minister zetelt, te bespreken.
Mathot mocht, ongeluk1ki 41 9 k, niet op den aangeduiden post veischgnen
gedurende den overtocht tusschen Antwerpen en Brussel was hij door
eene beroerte getroffen, en eenige uren nadien overleed hij in St -Janshospitaal der hoofdstad, waaiheen hij was gevoerd. Nu, die uiterste poging,

(I ) De heer L Mathot werd in 1830 geboien te Antwerpen en
nam er een werkzaam deel aan den politieleen strijd : hij zetelde in de
bestuien van de Conservatieve Vereenzc zng, der Commissie van Kr ygsdienstbaarheden, van den Burgerkring, van den Nederduitschen Bond,
enz. enz Hij was lid N a n de toezichtscommissie van het staatsgevang
en tijdens de Meetingiegeering, van 1863 tot 1872 gemeenteraadslid.
Hij schreef onder andere . Een, koning in de Kempen, In de Kievit,
De eerste Mei re Rutten, De Vryhezd der Schelde, Jan-Antoon-Frans
P uwels, Iets uit dein taalstryd te Antwerpen, einde 18" eeuw, Verhalen.
Herinneringen aen myne Ii'empische rezstoStjens, Antwoord van eenen
Jongen Antwerpenaar aen eenen ouden star tsman, Lofz ede van Daniel
Papebroek, Over de Vlaamsche belangen, Leopold II, Frans II, Karel VI,
Maria Theresia, De Troebele tijd, De Patrzottentyd, Jozef II, ' De
Brabantsrhe Omwenteling en nu laatst De Stroovlechter, vertelling
uit het Jekeidal.
Hij wa-b de hoofdopstellei van het tgdschriftje Het Davidsfonds,
destijds in Antwerpen verschijnende, en werkte mede aan De Vlaamsche
School (eei ste ieeks), 7i edri duztscla oz erzigt,.Noor d en Zuid, Belgische
illustratie, Belfort enz
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die vaste wil om het afgesloofde lichaam nog eens te overwinnen, en uit de
overtuiging : nog eens zijnen vaderlandschen plicht gekweten :.e hebben,
nieuwe kracht te putten, dient den brave aangerekend te worden als een
verheven trek van liefde en verkleefdheid — verkleef dhezd totter dood
toe — aan de gewichtigste belangen van volk en taal.
Begonnen met eenige romantische schetsjes uit het dorpsleven in de
Kempen, zette MATHOT den geestesarbeid voort met historische werken,
welke hem naam en faam deden verwerven. Hij was werkend lid dei
Koninklijke Vlaamsche Academie, briefwisselend lid der Commzsszonz
royale d'Hzstoire, lid van het leescomiteit voor het toekennen der premién
van Vlaamsche tooneelwerken, lid van de j ury van den jongsten vijf
jaarlijkschen prijskamp van letterkunde, ondervoorzitter van het algemeen
bestuur van het Davids-Fonds enz., enz.
Is het verlies van Lodewijk Mathot groot voor zijne achtbare familie,
waar hij altijd een toonbeeld is geweest van nauwgezette plichtsbetrachting,
ook het Davids-Fonds betreurt diep het verscheiden van den trouwen
strijdbroedei, die z;cli nooit liet zoeken waar de belangen van het
Vlaamsche Volk, door woord of daad, te bevorderen waren. Ook mogen
wij. met volle recht, op hem-zelven de woorden toepassen, welke hij in
Januari 11. schieef over het andere wakkere lid des Hoofdbestuurs dier
vereeniging, Lambert van Rijswijck : « Zijne dood is een smartelijk verlies
« voor het Davids-Fonds; sedert meer dan 20 jaren ieveide hij voor den
« bloei en de uitbreiding van ons genootschap. »
Men zag hem, immers. zoo menigmaal verschijnen op de gewone
vergaderingen en bij feestelijke aangelegenheden van alle vereenigingen
in verband met de Vlaamsche zaak, oveial waar iets goeds te ontwerpen,
te stichten, uit te breiden was, en men ondervond er steeds zijne ongemeene bereidwilligheid tot het aanvaarden van menigerlei lasten en nieuwe
weikzaamheden, hoewel zijne gewone dagtaak reeds zwaar genoeg hem op
de schouderen diukte; men leeide er zijne diepe, onwankelbare overtuiging
kennen, en zijne warme verkleefdheid voor de groote zaak, die hem als
een tweede eeredienst was geworden,
Wij moeten het aan niemand zeggen • zonder ophouden besteedde de
dierbare overledene zijne beste krachten ter bate van de groote zaak, welke,
als zijn levensdoel, hem steeds voor de ooges stond. Bij de vervulling van
die taak was luttel roem, weinig eer en allerminst rijkdom te verwerven,
integendeel zij kostte Mathot eene toewijding en zelfverzaking van alle uren.
Mathot was een man, die moed aan wilskracht paarde, en die zich wist
te verheffen boven al de onaangenaamheden en beproevingen, welke
gewoonlijk de stappen volgen van den voorvechter. Zijn geestesijver,
zijn handelen ten goede waren aanhoudend, en van hem mag, in volle
waarheid, woiden getuigd, dat hij was een rustelooze werker, bezield
met eene ware en warme liefde vdor zijn land, alles behartigende wat
het diepgevallen en zwaar verongelijkte Vlaamsche solk vooruit kon
helpen op den weg van veredeling en beschaving. Vandaar zijne
onverzettelijke trouw, zijne nooit onderbrokene verkleefdheid aan het
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Davids-Fonds, de machtige instelling welke er zich op toelegt in verbasterde kringen evenzeer als in den schoot der trouw gebleven menigte
de zucht voor het eigen leven en voortbestaan aan te vuren.
Indien onze vriend, in zijn laatste oogenbhtkken, de helderheid van
geest heeft teruggevonden, welke hem bij den slag, die hem op de reis
neervelde, ontzonk, dan zal hij, bij 't bewustzijn van zijn naderend einde,
zich wel getroost hebben gevoeld door de gedachte, dat hij, als mensch en
als hoofd zijns huisgezins, als Vlaming en als geleerde, zich niets te
verwijten had, dat hij zijn brood niet in ledigheid geeten, maar steeds al
het mogelijke gedaan had om zijne veelzijdige plichten met getrouwheid
na te leven, aldus aan zijne dierbare kinderen, aan zijne hem hoogschattende vrienden en strijdgezellen een voorbeeld nalatende, dat zekerlijk geen
van hen lichtelijk uit het geheugen zal gaan.
Zij deze, zijn jongste troost, en de innige hoop, die Mathot koesteien
mocht, de belooning voor zijn veeljarig zwoegen te zullen ontvangen uit de
handen van den liefde- en genaderijken God, die Zip zegen niet weigert aan
wie van goeden wil zijn geweest en in rechtvaardigheid op deze wereld
hebben omgewandeld — ook eene vertroosting voor zijne zwaar beproefde
familie, en voor de talrijke vrienden die hem, met diep bewogen gemoed,
bij zijne uitvaart, de hulde heeft bewezen, welke hij zoozeei heeft verdiend.
D.

Lijkrede van Prof. Willems, Algemeenen
Voorzitter van het Davids- Fonds, uitgesproken
ten sterfhuize van L. MATHOT.
Mijnheeren I Dus is het waar dat onze goede vriend Mathot van
ons is weggerukt. Verleden vrijdag verwachtten wij hem te Brussel,
om in naam van het hoofdbestuur van het Davids-Fonds een onzer
leden geluk te wenschen, vei heven tot de hooge weerdigheid van minister
des Konings Hij had beloofd tegenwoordig te zijn : en nooit, welke
hindernissen ook mochten in den weg komen, welke ook de staat
ware zijner stoffelijke krachten, nooit had hij eene belofte verzaakt.
Hij was dan te Brussel, zieltogend, maar zijn woord getrouw.
Edele, grootsche les, door onzen dierbaren afgestorvene gegeven
aan het Vlaamsche volk. Hij was een karakter, een karakter van zelfverloochening, van eigen opoffering — katholiek en Vlaamsch was
zijne leuze; en waai het gold den katholiek-vlaamschen strijd te
verheerlijken, was men zeker, Mathot op de eerste plaats aan te treffen,
Ik zal niet spieken van de letterkundige, van den geschiedschrijver.
Anderen hebben zich van deze taak gekweten, en zullen liet nog doen.
Ik wil slechts herinneren het w erkzaam lid van het Davids-Fonds,
den wakkeren ondervoorzitter, die op de vergaderingen van het hoofd-

LODEWIJK MATHOT.

127

bestuur altijd tegenwoordig, in de beraadslagingen die wijze, bedaarde,
voorzichtige raadgever was, wiens woord door allen met eerbied werd
aanhoord, wiens besluit door allen werd goedgekeurd.
Hij besefte welke diensten ons Vlaamsch genootschap geroepen is
te bewijzen tot het behoud van den godsdienstzin en de voorvaderlijke
zeden bij ons volk : en diepziender dan vele anderen, betreurde hij
de lauwheid, ja, de vijandelijke stelling j egens onze instelling die hij
vaak ontmoette bu personen, op wiei ondersteuning het Davids-Fonds
zou mogen rekenen. Ook nooit heeft het hoofdbestuur, heeft de algemeene
voorzitter te vergeefs den raad, de krachtige medewerking van Mathot
ingeroepen.
Uw aandenken, weerde vriend, het aandenken uwer verdiensten,
zal bij het hoofdbestuur immer in eere vooitleven. De belooning uwer
edele werkzaamheid, het- eeuwige loon des Hemels, schenke u de
Almachtige God.

^1^ 7^^A

^ ^ ^ ^ ^• ^ ^
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BOEKENNIEUWS EN KROVIJK
Limburgsch Jaarboek. -- Limburgsche Maatschappij voor Letterkunde en Wetenschap Derde Boek. 1891 . 1895. Bilsen, L. Simoens
n j Bollen, drukkers en uitgevers.
Goed heil 1 Met den blijden glimlach die het onverwachte weerzien
van een goede oude kennis op de lippen roept, ontvingen wij ter
beoordeeling het derde Jaarboek der Limbuigsche Maatschappij voor
Letterkunde en Wetenschap. Een vluchtig doorbladeren, een oogslag
op de inhoudstafel volstaan tot het bewijs dat er in het afge=
loopen jaar een heel eind wees weid afgelegd, en een respectabele
hoeveelheid goed en deugdelijk werk verricht. Goed heil dan, uit
ganscher harten, aan het Limburgsch Jaarboek, goed heil en lang
leven, -- en eere aan den moed en de volharding en den geestdiift
der medewerkers van dit j aar 1
Men weet dat het Lzmburgosche Jaarboek wetenschappelijke bijdragen benevens zuiver letterkundige bevat In het wetenschappelijk
gedeelte krijgen wij van D r Jef Cuvelier een zeer belangwekkend
kijkj e in de goederenveideeling op het einde der 18 e eeuw, in de
gemeente Bilsen, j ammer maar dat de taal waarin deze uitgebreide
studie gesteld is, wel wat te wenschen overlaat. De heer Emile Geiaets
handelt over den oorspronkelijken mensa in Limburg De heer Fr.
Huybrigts over Romeinsche onderbouwwerken te Tongeren, een ongenoemde stelt de vraag of er moet geschreven worden Haspengouw of
Haspegouw. Met een dichterlijke hulde van den begaafden Doornkapper aan Van Eyck, eene levensschets van d6n schilder Jan-Lodewijk
Hendrix (1827-1889) door Jacob Stinissen en eene reeks aanteekeningen over Limburgsche Schilders (Guffens, Geraets, D i ef Anten, Paul
Bamps, Frans Keelhoff) door Hubrecht Swennen wordt hulde gebracht
aan of de aandacht gevestigd op enkele uit die talrijke schare van
schilders welke het nederige Limburg zag geboren worden. Aan de
verheerlijking van enkele onder de Limburgsche schrijvers wijdde Ca-,
miel Huysnians zijn Vizioen van drie uit Hollandsch-Limburg; met
bico geschreven, van humor tintelend, getuigt het stukje van een stellig
ongemeene kennis der Limburgsche lctter- en beschavingsgeschiedenis,
zoodat men werkelijk niet weet wat men het meest zal bewonderen,
de geleeidheid of de kunst, in deze fantastische bladzijde lettergeschiedenis en lettercritiek... Een Vizioen van drie uit Hollandsch-Limburg r
voegen wij er enkel nog bij dat deze diie zin Emiel Erens, Frans
Eins en Ecrevisse, deze laatste komt er echter slecht van af, en het
was waarlijk een geniale inval om die geestige bladzijden te laten
eindigen met een giamschapsbui van den braven Ecrevisse, oud-vrederechter te Eecloo, met de krijgshaftige tusschenkomst van Ambiorix
-- Zweg, menneke ! -- zei Ambzorzx — mok ni te veul ambias hooi,
of ich pak oech mét oere gieles I en ten slotte met een gat in de
grosse-caisse van de dorpsfanfare . Ook de andere letterkundige bijdragen zijn eigenaardig en verdienstelijk . van verheven bezieling is het
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Hooglied in dichterlijk proza van L. Lambrechts; B Buckincx' Volksliederen verdienen ten volle dezen titel; R. Schrijvers besteedt er een
wezenlijk talent aan om in kunstvoile liedeten van smedige, kleurige
taal zijn ziedenden hartstocht uit te gieten, en de menschen te doen
gelooven dat hij waarlijk uitzinnig, gek van liefde is. En daarna weder
Doornkapper met zijn « Bemoediging », een heilgroet aan de Limburgsche zangers gebracht, aan de ouderen als aan de jongeren ; en
nogmaals liederen daarna van A. Swennen, van Theodoor Sevens, van
St.-L. Prenau; en ten slotte, in proza, het levendig en aangrijpend
verhaal van den « Dusselteur » door J. Duqué, en in proza insgelijks,
kunstvol proza, de zielstudie van Victor Bouts : Smart om Liefde's wil...
Ziedaar eene onvolledige opsomming van den tijken en afgewisselden
inhoud van het derde der Limburgsche Jaarboeken. De Limburgsche
maatschappij, die reeds om de verhevenheid van het doel dat zij betracht, op onze hulde recht heeft, verdient deze hulde dubbel omdat
haar onverzwakte geestdrift blijkbaar zoo opwekkend werkt ginder in
het dichterlijke heimatgouwe, en dat vroeg of laat dat geestdriftig herleven van Limburg de sl ut merende letterkunde van ons aller gemeenschappelijk Vlaanderen aanprikkelen zal tot nieuw leven ook...
S.

Franciscaansch Vlaanderen of levensschetsen van al de paters
.117znderbroeders-Recollecten, die aan de voormalib eProvincie van St. fosef,
in het graafschap vin Vlaanderen, hebben toebehoord, van 1629 tot 1797
benevens van de Franciscanen die vóór 1629 in Vlaanderen geboren zyn,
er langen tyd geleefd hebben of gestorven zyn en door hunne deugden,
geleerdheid enz. hebben ziit,emzrnt, door P. FR. PHOL1ANUS NAESSEN,
Minderbroeder. Mechelen, Pius Ir. 5,00, 1895, een deel gi.-8°.
De opgave van den titel des weiks zal voldoende zijn om de genen, die
de bibliographic en de brogiaphie beoefenen, of te raadplegen hebben, aan
te zetten het te koop gin Het boek, vrucht van eenen twaalfjarigen gewetensvollen arbeid, verdient ten volle de gunst; men treft er honderden korte, of
lange, levensschetsen in aan van Minderbioedeis, die door geleerdheid,
deugd of heilig leven hebben uitgemunt, en ongetwuleld zal de opgave van
al de kloosterlingen der orde, in de Vlaamsche Provincie, volledig zij n, daar
de schrijver al de bekende bronnen raadpleegde. Het boek is goed geschreven, in eenen bondigen, klaren stijl,,sober zooals het past.
De vooriede sluit met de woorden • <, Geen twijfel of zeer vele Vlaam-« sche familien zullen er leden in vinden, die hun tot nu toe onbekend
« gebleven waren. » Zoo zal 't wel zijn, althans schrijver dezes vindt er een
voorzaat c ei meld, hem tot heden enkel bij name, volgens stamboom, bekend.
Zoo zal, ook in een ander dan bloot kerkhistorisch opzicht, het
`veile van pater NAESSEN velen van groot nut zijn, daar de hier verzamelde inlichtingen slechts met groote moeite v erkregen, en j a, de meeste
buiten het bereik der belanghebbenden, in weinig bekende handschriften
verspreid zijn. Voor de geschiedenis van menige gemeente in Vlaanderen
behelst Franczscaansch Vlaanderen ook zeer *wetenswaardige inlichtingen.
De bibliographische notas schijnen ons zeer nauwkeurig Men vindt er
het bewijs, dat v ele, zeer v ele oude hss , vroeger in kloosters bewaard,
tijdens de Fransche omwenteling verloren geraakten, en tot heden zoek
bleven!
Wij wenschen den geleerden schrijver geluk met de vrucht zijner langdurige en nauwgezette studie, vx elke tot model mag dienen aan andere oude
kloosterveieenigivgen, waar Bene uitgave als deze nog ontbreekt, als de
Kaimelieten, Predikheer en, Augustijnen enz.
P.
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De H. Thomas van Aquino, als Wijsgeer. -- Openingsrede
bij de aanvaarding van het kerkelijk Hoogleeraarsambt in de Wijsbegeerte
-van den H. Thomas van Aquino, aan de universiteit van Amsterdam,
*op Maandag I October 1894 door p. J. V. DE GROOT, Ord. Praed.
S. Theol. Magister. Tweede druk. (35 bladz. groot in-40)
Dit uitgebreid opschrift mag volstaan om den aard van het werk
te laten kennen • om er al het verdienstelijke van weer te geven zouden
35 bladzijden niet toereikend zijn Wij willen dus den lezer ons proza
sparen, en enkel hem vurig aanzetten om die openingsrede — zooals
wijzelf deden — te lezen en te herlezen. Hem ook zal zij vast behagen
en hem boeien : zij is grootsch in haren eenvoud, of, beter eenvoudig
a n hare grootschheid , spiegelklaar in hare diepte ; gemoedelijk in al
hare deftige wecrdigheid; warm en levendig in hare wijsgeerige strengheid.
E. D. L.
Maredsous, par FIRMIN VAN DEN BOSCH. Gent, A. Suffer.
Prijs fr. 1,00.
Dit lief en zonderling boekli in 't blauw en in euchologenfor,maat gedrukt bevat liet dichterlijk verhaal van een bezoek aan de
_Benedictijner abdij van Màiedsous en die der Benedictijnersén (Sint
Scholastica) van Maredret.
In eene levende taal en een schitterenden stijl beschiijft hij den
agroo tschen aanblik van beide monasterien en hunne strenge en treffende
natuui omgex ing ; hij eindigt met zeer gegronde beschouwingen over
het vergal der liturgie welke de monniken van den H. Benedicties
weder trachten op te beuren met raad en daad.
Studien en Kritieken, (deel 3) van den Noord-Nederlandschen
ipredikheer van Hoogstraten. Dezer dagen is eene nieuwe aflevering
verschenen , zij bevat het vervolg eener breedvoerige verhandeling over
Multatali. Prijs fr. 1,05.
Woordenschat, verklarierg van woorden en uitdrukkingen onder
'redactie van Ta:o H de Beer en D r E Laurillard Da vierde aflave,inT ervan is verschenen : Debzteur tot Eleine. Even belangrijk is zij als
.de voorgaande.
Koninkl. Vlaamsche Academie. — Zzttzng van jclz : De
bestuurder, D' Hansen, brengt een woord van hulde aan de nagedachtenis van den heer L. Mathot Vervolgens geeft hij mededeeling van
de verklaring, die in de Kamer der Volksvertegenwoordigers door den
heer minister Sehollaert, bet e`fe ede de verbouwing van het lokaal der
Acidemie, de herkenning der nieuwere commissien en de vermeerdering
,der haar geschonken toelage werd afgelegd Die uitslag, zegt spreker,
ais stellig ooiz te danken aa a de beinoeungen der senators en volksvertegenwoordigers van het arrondissement Gent. Op voorstel van den heer Obrie
'beslist de vergadering dat een brief van dankbetuiging zal worden gezonden
aan den heer volksvertegenwoordiger Van Cleemputte, die de zaak der
Aca lemie in de Kamer zoo goed heeft bepleit.
Tot leden der commissie, belast met het voorstellen van onderwerpen
voor de letterkundige wedstrijden voor - 1897, worden benoemd de heeren
Coopman, de Flou, de Potter, Micheels, Willems.
Ten slotte ro ept de beer Micheels de aaoldacht der vergadering op
vde thans bestaan de regeling van den vijf j aarlijkschen wedstrijd voor
geschiedenis. Zijn voorstel wordt naar liet bestuur verzonden.
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Davidsfonds. — Het bureel van het Hoofdbestuur is den heer
Schollaert, ondervoorzitter van het genootschap, gaan gelukwenschen en
koestert de beste verwachtingen van de oveituigde vlaamschgezindheid
van den nieuwen minister, die er overigens reeds, bij zijne intrede in
den Raad der Kroon, doorslaande bewijzen heeft van gegeven. Zoo is hij
nu overeengekomen met zijnen collega den heer Begerem, bestuurlid
van bet Gentsche Davidsfonds, nopens een rechtvaardig en loglek klasseeren der Belg sche gemeenten in Vlaamsch en Waalsche. -- Het Hoofdbestuur heeft een pijnlijk verlies gedaan door het afsterven van zijn
tweeden ondervoorzitter den heer Mathot Zie artikel in het korps dezer
aflevering. — Vele afdeelingen van het Davidsfonds hebben een werkdadig deel genomen in het luisterrijk vieren van den I i Juli. Het
ijveren der afdeelingen voor het doen stemmen van het wetsvoorstel
van J. De Vnendt, schijnt met den besten uits lag te zullen bckroond
worden ; de heer De Landtsheer zelf heeft verklaard : ei zullen moeielijkheden zijn, doch de zaak van rechtvaardigheid gaat vóór alles.
Ieperen, Iper. — Omtrent het artikel in het la tste n r verschenen
betrekkelijk dien stadsnaam, hebben wij de twee volgende briefwisselingen
ontvangen :
Naar aanleiding van mijn artikel « Yperen, Ieperen of Ipeien, », in
nr 7 van het Belfort opgenomen, schrijft de zeer eerw. heer Rykaart
Carette mij het volgende :
Heer Alf. Vandenpeereboom schrijft, waar weet ik niet, dat hij
Iper (boven Ieperen) verkiest; de reden : men zegt Iperling en nooit
Jperenlzng of Iperenlingen,. -- Dat is doorslaande genoeg. »
De gegeven reden komt mij inderdaad afdoende voor en wordt dit nog
'
meer wanneer men denkt aan Brugge, Bruggeling.
K. DE BRUYNE.
Etterbeek, I I Juli 1895.
ik ben het met den Heer K. De Bruyne omtrent de spelling van dien
eigennaam niet eens; dat hij vooistelt Iperen te schrijven komt daardoor.
dat hij zich omtrent de natuur van den klank ie vergist; niet hij alleen doet
.zoo • in Zuid-Nederland wordt die klank algemeen verkeerd uitgesproken,
Hij wil, dat men voor de spelling op de uitspraak zal steunen`;
dan juist moet Ieperen, niet Iperen geschreven worden. De Heer De Bruyne
zal naij wel toestemmen, dat de inwoner van die stad, den naam van
zijn geboorteplaats uitspreekt met korten, zuiveren z-klank ; ik heb ter
plaatse nooit anders hooren uitspieken ; dat is trouwens de beschaafde
Nederlandsche uitspraak. Ik weet wel, dat men in Zuid-Nederland,
buiten West-Vlaande ren dezen stadsnaam met langen klank uitspreekt;
maar die dialectische uitspraak kan ons niet binden met betrekking tot
de spelling. Hoe wordt nu in de Nederlandsche spelling de korte, zuivere
1-klank verbeeld ? Door ze, ie (zoo ook oe) wordt immers in Nederlandsche woorden kort uitgesproken en is alleen lang vóór r. De vergissing van den Heer D. B. is, dat hij ie voor een tweeklank houdt,
terwijl 't er geen is. De Nedeil. tweeklanken zijn (COSIJN-TE WINKEL
§ 4 8) ei, y, zii, au, ou, aai, ooi, oei, aau, eeu, reu; de ie woidt er niet
onder gerekend; vgl. andere spraakkunsten : KOENEN, § 35; STOETT, § 13
enz. Over de koste uitspraak van ze, oe vgl. VERCOULLIE, § 26. Juist omdat
ie den korten, zuiveren klank vooistelt, zou de vereenvoudigde spelling
n(KOLLEWIJN c. s ) den uitgang zsch, waarin men hem hoort (en niet i als
in bid; dus is met betrekking tot dat punt, de spelling van DE VRIES-TE
WINKEL inconsequent), logisch niet ie spellen . a fgodies, lognes. Steunt de
commissie voor 't vaststellen van de spelling van Vlaamsche plaatsnamen op
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de uitspraak, dan heeft ze goed gedaan met Iepei'en te schrijven. Steunt ze
op de afleiding en brengt ze er zepenboozn mee in verband — D. Iper, Fr.
zpréau, Sp. olino de Ipre bewijzen, dat de naam van den boom met dien
van de stad samenhangt — dan nog heett ze goed gedaan, omdat de boom
in 't Nedeil. wel eens yp, doch doorgaans zei genoemd wordt, zooals ik
het uit de geschreven en de gesproken taal heb kunnen nagaan.
P. S. leerbug en niet Iefterenlzng doet volstrekt niets af. Immers :
Wetteraar, Lokeraar en niet Wetterenaar, Lokerenaar, en toch,
Ketteren, Lokeren. Leper is wel de Iepersche vorm van den stadsnaam -- indien dat iets afdeed zou ik van Olsjt zijn — doch de
algemeene Nederlander kent alleen Ieperen, Trouwens de plaatsnamen
met urtg. eren zijn talrijk : Wetteren, Lokeren enz.
H. MEERT.
Brussel.
Het Stadhuis van Leuven zal hersteld worden ; de begrooting
der onkosten is van 1,400,000 fr. het is een der schoonste gedenkstukken der XV e eeuw. Het werd gebouwd kort na de oprichting van
het stadhuis van Brussel, door den bouwkundige Mathieu de Loyens.
De eerste steen werd gelegd den 29 Maart 1448 door den burgemeester Gaunter van Nethem. De opbouw dui wrirde 15 jaar en kostte44,7 8 5 gulden. Eene eerste herstelling kostte 250,000 fr, en duurde van
1829 tot 1841.
— In eene zitting vair het Taalverbond bracht de heer Pol de Mont
eene vraag te berde, waarop wij de aandacht vestigen zoo van boek-liefhebbers als van letterkundigen. Hij zou namelijk willen tot stand
zien komen een comiteit dat zich zou gelasten met het brjeenverzamelen
van een aantal menscheri die zich zouden verbinden alle j aren voor
een zeker som geld boeken aan te koopen der hedendaagsche letterkunde._
Men zou hun dan eene last voor leggen van al de yeischijnende werken
op Nederlandsch letterkundig gebied.
Zerk Van Eyck — De ad s, ocaat- g edei=.lal Jhr Napoleon de Pauw
heeft zijn onderzoek uitgegeven over den grafzerk, toegeschreven aan
Hubert Van Eyck De geleerde archeoloog komt tot de bepaling dat
de zerk, in de kerk van St-Lavo te Gent geN,onden, «el degelijk die
is welke het graf van den beroemden schilder bedekte. M Herman
Van Duyse heeft die vaste bepaling bestreden; doch zij werd ondersteund door kanunnik N an de Gheyn en professor de Ceuleneer. De
bespreking oser dit vraagpunt zal in de volgende zitringen van den
Historisch- en Oudheidskundigen Kring van Gent worden ' oortgezet.
-r August Reichensperger, broedei van willen Petrus Reichenspergei, te Coblenz in 1808 geboren. Hij was een der stichters van
de 1lliddenpaitij in Ihiitschland en de grootste ijveraar `ooi de heistelling
der Domkerk van Keulen. Bevoegde oudheidkundige schreef hij menige
gewaardeerde werken over kunst en inzonderheid over de gothische
kunst.
1- Charles Leroy te Parijs, de vroolijke schrijver van menige
soldatenschetsen. -- Karia Adlersperre, Zweedsche schrijfstee, ijveraarster voor de ontvoogding der vrouw, zij laat ook eene levensbeschrijving
achter van Frederika Biemer.
- ^ 11-4,•--

Traité de la capacité de disposer
La

quotité

disponible et son

calcul

par C. DE .1',OCK-BA_LwENs
St-Nic.:61a:i
Ca ndidat-N otaire
Vicc-Pi2sidcni. dc hi Fcl(laation des Candid:Its-Not:Iirei de Belgique

Prix : fr. 5,00.

DIT ZIJN-

VOLKSVERTELSELS
afgeluisterd in het Meetjesland en naverhaald
door

VAN LANTSCHOOT
Prijs : fr. 0,50.

'VERTELLINGEN
(l(Jor ill. E. BEI,PAIRE

1111.1)A RAM

TWIEUJ
Prijs : fr. 1,50.

Het Socialism us en de leering der H. Kerk
(EEN WOORD AAN HET CHRISTELIJK WERKVOLK)
Per exelplarer 5 centiemen, fr.1,50per
000.
.
100, fr.13,00per
.

'Amin DES PROFESSIONPA II

Prijs : fr. 0,50.

Eau de Cologne.
Seule medaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1889.
J. C. BOLDO('
i ournisseur breveté des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les

rois de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. AMS'IhJWAM.

t)épots : Amsterdam, Singel, n° 92. -- Rotterdam, Rcguliersb. eëstraat,
n o 42. — Rotterdam, Passage, n o 6. — Anvers et Brin elfes.
Eau de Cologne, Savon à Peau de Cologne, Seddp Malcln, Duizend-bloemen geur, Eau de liollande, etc., etc. Ext.; ails concentrés. -- Boldoots Eau de Cologne is de meest gezochte, om
haar zacht en verfrissehcud aroma, zij is bekroond Met de
gouden medaije te Parijs i:rr 1879, te 31elbourne in 1880, ie
x' 'c
Amsterdam in 1883, te :4nt verpe.. >>
Uitgave Ceilr. BEL!NFAsTE, ben Haag. —Mevrouw ESTELLA II IJ11ANSHEPLIZ\ELb, Gedichten. Praciituitga' e. in geheel linnen band,
met stempel, naar cent; It okening -v an Jos. Israt ls. eu g iet portrel.
door Sluyter. -- Prijs fl. 7,I0; Ir. 15,7u.
Vereenigde Dichtwerken v an Vrouwe MARIA VAN ACKERI', zteb
DOOLAEGIIE, geboren le Iliksnluiden, \V'estti-laanderelt, íteigii^
(1826-1876). -•-- 3 deelen, il. ï;. Ir. 10,50.
Madelieven en avoudtirap ,
Afzonderlijk ; ICajaarsvrnchten en Wiutorhloe,u:;,
Nieuwste geltcuten ......
......,,v:*stae.'r,.1amr:svam,,wae;:.^s..,:.ffi..• __rm.x- ._:^._
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Het buis Cupeins en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJk een kilo
thee en meet in 't hinnenlancl,
wanneer de bestelling vóór
laatsten trein inkomt; hekah• r,p r
Zon-en Feestdagen.
Uit elke streek der • wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.
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f. ï,'0 r,•f . 1,40 ir. 4,i. 2,,10 ^; . 2,50 i,•. 3,2:3
I. 1,00g.,- Jr. 4,20
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Abonnements-Eir-ladung auf die KNEIPP-FLATTER.
Zcil sclrr f 1fzrr arwne<<àse

lí: • i11ne r'/rcdc z:; ^d

^r<: :

^ir :,r. L< r;is„ ci=:°.

Officielles Organ des Central- Kneipp-Vereines in WSrishofen.

4. Jahrg 189 . 1. Jiihrlich erscheineu 26 Nunnuern — icorou je,le 24 Seiten stark
- sum Preise y ou M 2,50; bei direkter Zu s euatwg im Au:-land M 3,50.
Die » Kneippblii,ter • das y orneluuste und verbreitet,-ta Organ der Kueipp-Bewegung, enthalteu t:eLen Orl r ivalhcitrázen vom Fochn. Item) Prfilat Iiaciitp, zahlreiche Artikel you: Kneipp-Aer.:ten u. Ki,èipp-Fr:'n !•er I<r.; ',<:.-rl:oscbichten
und I-leilungen, Verei!;s- und \1'$risk:nfener Nac•Lrir.:
Hatgeher etc.
Anerkanntvorzi.iglichstes Insertiorsorgan.
Zu beziehen durch alle Buchhandlung,u mid Postaustalte,,. i'robeuummtru kos
tenfrei durch .lie

Verlagshandlung L. Auer in Donauwdrth.

li !. C i., VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam, verschijat

DE CHRISTELIJKE KUNST
HOL1,,D F TN VLA.ANDE:R.EN,
%.N

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO V..zENIUS
en POURBUS,
Staablaten, inet Monografieën, door P. GÉNARD, Prof
W. TOLL, D. SIRET, ST.EIECKX, C. ED. TMJREL en Prof.
Jozef ALBERDINGK Tweede vermeerderde drnk.
Groct 4" tormaat.
a:Feveringeli, elke van r ?"? !tladz tekst, in 2 kolommen en
ef!.e.,e,
:net
9, 7 ; . ; ,= ff•,
BR1fl KOPF & HIERTEL Bruxelles. Montagne de la Cour, 45.

Abonnement a la lecture musicale.
Pon ru amois fr. 2.50. Pour trois mois Ir. 5. Pour six mois fr. 8. Pour no an fr. 12.
Les ;bt ;:As de la wille repivent, d'après leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux dc le p iovince 8 cahiers it la fois qu ils peuvent changer tous lee quinze jours.

II. Pon: . in muis Fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six mois

fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les an nnés de la vine recoivent, d'après lour propre choix, 8 cahiers par semaine;
peuvent changer tons les quinze jours.
de la / rovince 16 raiders a. la this

tII.Pou r un mois fr. 7. Pour trois mois fr. 13. Pour six mois fr. 20. Pour itin an fr. 35.
Les al nnés oat droit a vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Porn un n-ois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six muis fr. 28. Pour un an fr.45.
Les oh, nnés out droit it six cahiers qu'ils peuvent changer tous les jours.
1. L'Abrinnenuent comprend tons les genres de musique, a l'excep tion 1 . des
partitk is d'orchestre, 2 . des methodes e.',41.1.ides pour tons les instruments, 3 0 des
editions populaires de Breitkopf & FMrtel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardtis plus d'un mois. § 3. Les partitions
(OpAras. Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la -musique pour piano et
compteut comme 2 cahiers ordidiffereu a instruments (Trios, Quatuors,
noires ; • iais i1 ne pourra etre remis a l'aboune que deux partitions a. la fois, —
L s nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
§
a pt.& r publication. — § 5. Les abounés ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, dolvent s'engager a none en rembourser intégralement
1..vleitr s'ils nous les rendent /nannies on déchirés, pliés on miles. Pour
leur en I. either le transport, p olls leur ollrons d'élégauts perte-musique an prix
de 1 fr t0 a 5 fr. —. — § 6. L'ahonnement est consiclérti comme continue
taut qu des cahiers se trouveut entre les mains de l'abunné. Catalogue
4. fr. 1.25.

Dr awlondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opgc,ionii ii loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namclijii in de Dietsche Warande, liet
Better- t en Le Magasin littéraire.
Van lue tijdschriften wordeii jaar! ijks 21,000 afleveringen in
het licht gegeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

Dc prijs is fr. 12,50 of 6—.
ileum hoekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

K H;NNIS D

NATUUR

H;R

Leerbock der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door IL HEUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen 11. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde /1. 2,75. — Dierku ule en Plantkunde Il. 2,75.

WYNAND FOCKIN K, te Amsterdam,
Fabriek van Likeuren.

Lys Drieli/ in 1679.
van H. M. de Koaingiu der Nederlanden. —. Z. M. den Koning van
Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurteuherg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van Belgic. — Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen, — Z. K. H. den Groothertog ran
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.

ROFLRVERANCIER

ENCRES ET VERNIS D'INII'RI1II:RIE
PHOTOGRAVURE, P IIOTOLITII OGRAPIII E, IIÉLIOGRAVURE
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ADOLF WEIGEL
BUCHHANDLUNG UND

ANTIQUARIAT

Lihrairie ancienne ei moderne l New and serund-handbookseller

4, Wintergartenstr. LEIPZIG Wintergartenstr. 4.
Grosses Lager antiquarischer and ne tt er Bucher
aus allen Wisschenschaften

Lielerant and Correspondent
namhafter Bibliotheken and Institute
des In- and Ausiandes
Vortheilhatteste I3ezugsquelie
h@fentliche Anstalten und Privatpersonen

I7ebernahme and Vertrieb
von Publ ical ionen ausliind•Univcrsittiten
and gelehrter Gesollschattcn.
Prompte AusfUlu nog
von Auctions- and sonstigen Aultriigen

Ankauf ganzer Bibliotheken und werthvoller Wake
zu

hdchsten Preisen.

Schnelle rind gute Verbindungen nach allen Welttheilen.
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Allorwego Itokroondt
S 1\4T

ROTTERD
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning

0

De Cacao A.
verdient nit een

DRIESSEN »

gezondkeidkundig

de voorkeur.
ZIE ATTESTEN.

Alom verivijgb

oogpunt

ZEER GOEDKOOF !
E en

aantal C l i c hé s H aar beroenide p laten
en

schilderijen.

Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.

FLIEGEN DE BLATTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowi
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sic erscheinen wbchentlich einmal. Preis p. Serrester, bik. 7,5
(fr. 9,5o); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften Lumen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier cenige ongepaste toespeling. De verlic'r.ti n g (illustratie) is in den regel uitmuntend.

Firma A. A. VAN U UREN P .
0 UDEN BOSCH (NEDERLAND)
Rechistreeksclie aanvoer van :uiutportcerde Havana's, Manilla's en
Planteu rs van de eerste huizen.
Geurige en van de beste tabahsoorten vervaardigde sigaren van
fr. 50 tot 5100 Ir. per duizend.
AANBEVOLEN WAKEN :
do duizend
fr. 30
Phoenix
00
Klein Duinipje (klein nicer geurig)
.0
Roza
RO
Perfecto
so
Kegellust
90
Souvenir d'Amslerdam
tlO
Bonita

de duizend
n. tipman
Erema de Cuba
Fortuna
_11aba usa
La Vuegera (Ilavana)
id.
Conches
Id.
Heiva

fr. 140
120
160
100
300
400
;COO

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle rechten en
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
drie honderd sinks.
Volledige fialaa:dsche of Belgische prijs-couia.nIs nh aanvraag
verkrijgbaar

Lockhandel j.-W. 'VAN
De katholieke Organist. Onderricht in do begeleiding van den Gragoriaansclien Zang en in het kerkelijk ore. cispel, met 1, aantal speeloefeuin; , on. 4 0
Ore;n_diaanschen 'Zang,
Handboekje ten gebruike hij hot onderwijs in
vierde vermeerderde druk
Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4"
Jozef Maria Pignatelli. Eene schets van de u.itdlijving en de opheffing der
Soci ë teit van Jezus. door W. VAN NIEUIVENTIO:YD, S. J. Tw,;ele vei meerderde druk
in linnen prachthand
Wat is toch de Talmud? en wat is een Taimudiocd ?lets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom, door Dr. A. RonMNO, bersien en verbeterd door Max. DE LAMAID:;11E. Derde druk met een
nieuw \. 00z. bericht van den vertaler. 128 blv
De geheimen de Vrilmetselaro, orlta3iuko:d door .1,so 'Liam. Een deel gr. 8
. .
van 1056 idadziiden pact 60 plith. platen
In linnen prachtbaud
..
,, ,
In halfchagrija-lederen prachthand .
Ar.1

fi

fi 1,75

if 1,50
fl 1,90

79 0,70
ji 7,00
ti 9,70
7110,20

'Se

B. HERDER, libraire-écliteur Pontifical
Fribourg en Brisgau

(Alle.,?

En vente eltez tons les iibrai p es :

MINIATURES CHOISIES
E LA Bibl4JE

VATiCAA

par ÉTIEN::,:E B:!,;ISSEL, S. J.
DOCUMENTS POI:1? UNE IIISTOIRE DE L-\

MUL

AVEC XXX PL...1NCIIES EN 1' 1-1011:01::Ti.E.

In-folio (MI et 59 'ages do text!) fr. 25; re!:tl ell toile,
tfaEiCiIC rouge Ir. 30.-

a IIS IC_ le

L,'"ae

Praktisches Wochenblatt für alle cleutsch,zn Hausfrau,.:ri.
Erscheint jede Woche
Preis pro (..)martai nut •1 Mk.
Zu beziehen dureh alle Buchhandlungen und Postansta:lea.
Der u flaitsliche Ratgeber
n jeder Nummer belehr:::
dem Gebiete der .1Iausi.cirtsehatt, Geundheitspflege und
Ana,er
em witti in den Ruhriken
Gem einFiir.3 lions,
Getranhe, Bachwerhe, Ff:r die Ii2Mie
U. B.
eine Fulls beknrendan
oLs
verótren'dicht

In dor u A •, •beitsstu'p,,

gjc.k,

Hakel- uti Filid,itd:eitcm
wtie'ro ■ Eur,b osizQnde AL:nldu,yr-n

;in
'

3,1

leton- t 'chr
End

-

rebr
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Romane, werden
jc:::er Ititunmcr Rei....eb,bchraranged,
Hunior-fMken, Lind CrediaLt,...
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STAD KORTRIJK.
Comiteit van Groeninge erkend door het gemeentebestuur.
Het verloopen jaar mogen wij vruchtbaar noemen voor onze vaderlandsche onderdeining.
Dank aan de de welwillende medehulp van den heer DEPONDT, dank
vooral aan de vaderlandsche gevoelens van uitstekende schilders en beeldhouwers, konden wij eene merkwaardige tombola van kunstvoorwerpen
openen.
Erkentelijk noemen wij hier Mej. BEERNAERT, benevens de heeren
A. B0Unav, E. CARPENTIER, E. CLAUS, TIL COOSEMANS, E. DEJANS, H. DoPONDT, P. DE VIGNE, G. DEVREESE, E. FARASYN, L. llmnno, J. LARAL:,
TII. LYBAERT, L. TAVERNE, E. VIERIN, TH. VINCOTTE en E WOUTI•.RMAEnTENS.
FRANS COLTRTENS zond ons een geschenk ; G. GEZELLE en TH. SEVENS
beloofden hunne letterkundige werken. Verder verwachten wij stukken
van A. DE V RIENDT en GUFFENS.
Van D r GEZELLE geven wij op dit oogenblik eenen dichtbundel nit,
verkrijgbaar voor 1 fr. het exemplaar.
Het werk van Ta. SEVENS, dat wij in 1893 Helen drukken, wordt
gedurig gevraagd en is bijna uitverkocht. Het gaf ons tot heden eerre
zuivere winst van 106 Ir. 65 C.
In verscheidene steden des lands zijn er plaatselijke camiteiten tot
stand gekomen om gelden in te zamelen : te Brussel, te Leuven, te
Antwerpen, te Gent en te Hasselt.
Zoodra de noodige som zal gevonden zijn, blijft er te beslissen op
welke wijze het Vlaamsche volk zijne voorvaderen wil verheerlijken.
Alsdan zal ieder plaatselijk comiteit vertegenwoordigd zijn door
een aantal leden in verhouding van de gestorte soinrnen.
Intusschen meenen wij, dat onze schatbewaarder alle gelden moet
verzamelen, en dat de overgave van het beeld aan de stad door ons client
gedaan te worden.
Rekening over het jaar 1894-1895.
A. — ONTVANGSTEN.
Batig slot der voorgaande rekening
fr. 1315-32
Inschrijvingen in 1894
»
385--00
200-0(1
»
Hulpgeld der stad
Opbrengst van bussen, stoelen, enz.
»
176-10
Winst op het hoek : Kortrijk in 1302, door Tn. SEVENs
»
26 —40
(S e storting)
»
17-00
1\aamlooze giften . . . . . . ,
Interesten van geplaatste gebien
»
36-79
»
Tombola (f° storting)
962 - 65
Samen .
. . . fr. 3119-26
B. •-- UITGAVEN.
Feesten in 1894
fr. 250-00
»
192-65
Drukkosten . . . . . . . . . . .
»
29—b8
Bode en briefwisseling
204 — 50
Onkosten voor de tombola
»
Samen . . . . . fr.
676-73
BALANS:

Ontvangsten
Uitgaven
Batig slot op 1 Juli 1896 ..

fr. 3119-26
» 675-73
fr. 2442-53

De Schatbewaarder,
Goedgekeurd in zitting van 5 Juli 4895.
L. BERLEMONT.
E. De Gryse, eerevoorzitler; G. Vandale, voorzitter; J. Verriest,
Iairlervoorzitter; T1T. Sevens, schrijver; V. Moulard, H. StPyt, leden.

Iets nieuws ! — De beer Discailles schrijft in ee ri e bio .,raphie van Ch.
Rogier, « le sauveur des Flandres », de 11aamschgeeinde minister bij uitstekendheid (gelijk eer ieder weet?, dat hij in 1841 een wetsvoorstel had
oereed gemaakt tot inrichting eerier Koninglijke (Vlaamsche) Academie voor
7'ael- en Letterkunde.
Ja, dat is iets nieuws
Geen mensch in de wereld heeft ooit iets van zoo'n ontwerp vernomen.
Rogier en de Fransche Academiekers van 1841 kenden zooveel van Vlaamsche letterkunde als een heideboer van de zeevaartkunst; 't was derhalve een
Vlaamsche schrijver, een David, een J.-Fr. Willems, een Van Duvse of Serrure,
die Rogier eene lijst van Vlaamsche schrijvers zcu in de hand gestopt
hebben, geschikt om plaats te nemen in ee ri e Vlaamsche Academie. Welnu!!
geen enkel der 15 leden, welke de Regeering tot leden der nieuwe Academie
zou hebben benoemd, heeft ooit één enkel woord gev,eten van zoo'n ongelooflijk
ontwerp, hetwelk, hadde 't ooit bestaan, wel wereldkundig zou geworden
zijn.
De heer Discailles deelt de lijst mede der mannen, wien Rogier het lidmaatschap der VI. Academie zou hebben aangeboden. Zulke lijst is niet moeilijk
te maken : de eerste de beste kan ze samenstellen, daar 't getal letterkundigen
van naam toen weinig groot was; alleenlijk komt daartusschen een N. de
Cuyper, letterkundige te Antwerpen, van wien men nooit gehoord heeft dat
hij één regel in het Vlaamsch zou geschreven hebben.
Ons dunkt heel eenvoudig, dat men den heer Discailles een fabeltje heeft
opgedischt, om aan de « liberale » partij de eer te geven, 't eerst her denkbeeld eener V1. Academie te hebben opgevat.
Inderdaad — wat zou den heer Rcgier, hadde hij waarlijk het ontwerp
gehad, tegengehouden hebben om het in uitvoering te brengen?
Hij viel, als Minister, in 184 1. Goed maar hij was weer minister in
1847, en in 185 7 , en op laatstgemeld tijdstip kon hij te meer redenen vinden
om Bene VI, Academie te stichten, daar heel het Vlaamsche land toen in
vrij hevige beroering was, en de Grievencommissie zetelde. Wat deed de
heer Rogier met het Verslag der Commissie, waarin n. a. werd aangedrongen
op het stichten eener VI. Academie, ofwel, het bijvoegen eener VI. afdeeling
bij de bestaande Fransche?
Hij liet een tegenverslag opstellen, al de grieven loochenende, waar het
V1. volk zich over bekloeg!
Bij de bespreking over 't stichten eener VI. Academie, in den schoot der
Commissie, werd geen woord gerept van Rogier's ontwerp : geen enkel lid
wist daar iets van ! Integendeel, de Commissie de minister's Vlaamschgezindheid
kennende. dorst geene volledige Academie vragen, wel overtuigd dat de poging
niet gelukken lou. Men vroeg derhalve eerre Vlaamsche afdeeling bij de Fransche Academie, en Rogier, de groote Flamingant, de ontwerper eener volledige
Fransche Academie, in 18 4 1, weigerde !
« Hetgeen de Commissie vroeg, ware niet alleen het Vlaamsch op dezelf.le
« lijn stellen als het Fransch, maar de eerste dezer talen eerre aanzienlijke
« hoogte boven de andere verzekeren. »
Waarop was dit beweren gegrond? Eenvoudig op het feit, dat de Vlamingen, door hunne kennis van de beide talen, in de bestaande Academic
konden geraken, en ee ri e Vlaamsche afdeeling te Brussel, uitsluitelijk uit
Vlamingen samengesteld, dezes getal te groot zou gemaakt hebben
De Minister vergat evenwel te zeggen, dat het klein getal Vlaamsche
schrijvers, vier of vijf, op 3o, in de Classe des Lettres, er hoegenaamd niets
verrichten konden. Toch besloot hij zijn ongerijmd zeggen met de woorden :
« Eerie afzonderlijke klas voor de Vlaamsche taal daarstellen (1), ware
« aan deze hoogere voordeelen schenken dan de Fransche taal geniet. »
Dus! de Minister weigert het inrichten van een Vlaamsch afdeelinwke,
wel verre van eene volledige Vlaamsche Academie te stichten !
Ons gevoelen is, dat de heer Discailles, wien we voor geen a vinder »
houden, het slachtoffer is geweest van een falsaris.

(i) \Vij geven de vertaling van het tegenverslag, op last der Regeering
gedrukt.
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Mgr DE HAERNE.

zonder eenige aarzeling, toch met een blijde
ontroering neem ik het woord hier op.
Ik herdenk de dagen van welke op dit oogenblik bijna drie vierden van een eeuw ons scheiden.
Het werk door het Congres van Weenen geschapen
is als zoo vele menschelijke werken geworden tot ijdelheid.
Het koningrijk der Nederlanden, dat het huidige België
en het huidige Nederland omvatte, is uiteengespat. Het
kon niet anders ; het was werk der menschen, ijdelheid.
Werk der menschen, dat rekening hield met allerlei
berekening, niet met de onaantastbare macht der feiten
door Gods historie gewrocht. Het besluit van een breede
schaar van staatslieden, door allerlei gedachten geleid,
van allerlei belang bewogen, kon de klove niet dempen,
die een tweetal eeuwen van eigen leven en eigen beweging
tusschen Noord en Zuid geschapen had. De klove werd
nog verwijd door de staatkunde in die dagen gevolgd.
Men meende de éenheid te moeten samen smeden, waar
langzaam groeien de wet is der natuur, waar dit langzaam
groeien door wijze eerbiediging van het overgeleverde
en het bestaande moest worden bevorderd. Wat komen
moest, kwam; de kunstmatige éenheid sprong ; natuur
en historie herkregen haar recht, herwonnen haar wettige
erfenis. En de twee volkeren, die in gedwongen éenheid
IET

(i) Redevoering uitgesproken door Dr SCHAEPMAN, bij de onthulling
van het monument van Mgr de Haerne, te Kortrijk, den 19 Augustus t 895.

134

Mgr DE HAERNE.

in fellen strijd leefden leven nu naast elkander
in vrede en in eendracht, beiden fier en zelfstandig,
door Bene liefde voor recht en vrijheid bezield.
Nu in vrede en eendracht... toen in bitteren, fellen,
harden strijd. Een strijd aan den éenen kant aangevuurd
door de hoog opvlammende liefde voor het eigen vrije
vaderland, aan den anderen bezield door de liefde voor
dat huis van Oranje, dat voor den Noord-Nederlander
het sijmbool van het vaderland is. Een strijd waaraan
ieder deelnam met het zwaard, met de pen, met het woord;
waarin pen- en woordvoerders-met nog gloeiender drift ten
strijde togen dan de dragers van het zwaard. Inderdaad, het
scheen alsof de Dietsche taal geen rijmen, geen klanken,
geen maatslagen, geen zinvoegingen genoeg had om de
opbruischende gevoelens te vertolken en de ziedende verontwaardiging te belichamen. Nu, nu is dit alles voorbij,
als het stof door den storm opgejaagd is het verstoven.
Heerlijk en hoog straalt de zon der vrijheid over beide
zelfstandige volken en in dat glorievolle licht leg ik den
olijftak des vredes en den palm der eere aan het beeld
van den man, die ons « horden » e'n « barbaren uit het
Noorden » noemde en van wien ik toch zonder. aarzeling
getuige : hoezeer hij zijn Vaderland heeft lief gehad,
De liefde tot het Vaderland. Een der groote mannen,
wier stem van ver over de zeeën met profeten en Apostelklank tot ons komt heeft ons haar geteekend : die liefde
voor het vaderland is liefde en gehechtheid aan geheel
zijn leven met al zijn wel en wee, een liefde teeder en
sterk, teeder als de liefde van den zoon voor de moeder,
sterk als de poorten des doods ; een gehechtheid edelmoedig
en onbaatzuchtig, voor geen offer terugdeinzend, geen
ander loon zoekend dan 's lands eer en 's lands zegepraal.
Verheven is zij in haar den dood tartende openbaring op
het slagveld, verheven is zij ook in de volhardende werkzaamheid van den burger voor het gemeenebest. Staat in
onze levenswet de plicht jegens het vaderland alleén beneden
de plichten jegens God, ook van de liefde tot het vaderland
kan men zeggen :
geprest,
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cc Geen liefde komt Gods liefde nader
Noch is zoó groot ! »
In Mgr de Haerne heeft de tijdgenoot begroet, kan
het nageslacht vereeren een der heiden van de liefde
tot het vaderland.
Geheel zijn leven, al zijn krachten en gaven, heeft
deze man aan zijn land en volk gewijd. De jeugdige
priester, die met onbedwingbare geestdrift en kloek vernuft, door woord en geschrift de rechten en vrijheden
van zijn volk verdedigde, leefde altijd in hem voort.
Had in zijn jonger jaren geen vrees voor vervolging
zijn moed kunnen breken, in geheel zijn volgend leven
trotseerde hij, waar het land en volk gold, iedere vermoeienis. In zijn grijsheid nog scheen hij verjongd door
;de edele liefde, die zoo rein en zoo warm bleef in zijn
priesterlijk hart.
Deze priester werd door het vertrouwen zijner medeburgers geroepen, tot de volksvertegenwoordiging. Wat
hij als wetgever heeft verricht zegt uwe volkshistorie.
Hij behoort tot de grondvesters van uw zelfstandig en
onafhankelijk bestaan. Hij heeft gestreden voor alle vrijheden en alle rechten, die \ uw burgers eeren en sieren ;
voor de vrijheid van onderwijs, voor het recht van
vereeniging. Hij heeft mede den edelen kamp gevoerd
* Voor 's lands

aanbeden taal, de spiegel van 's lands zeden. »

en terwijl geen geestelijk belang zijn scherpen blik ontging, had hij tevens een open oog voor de stoffelijke
belangen, niet alleen in de dagen van hongersnood,
maar ook waar het den bloei der gewestelijke nijverheid
betrof. Tusschen de zware eikenbladeren van zijn burgerkrans straalt vriendelijk de vlasbloem, blauw en fijn.
Maar wat hij deed behoef ik u niet te verhalen,
hoe hij het deed mag ik nog in twee woorden teekenen.
Voor hen, die op het gebied der staatkunde hun
levenstaak hebben te vervullen is niets zoo onontbeerlij k,

136

Mgr DE HAERNE.

,niets zoo noodzakelijk als het opzien, het geloovig en
biddend opzien naar omhoog, naar den hoogen God.
Indien zij in de beweging, de verwarring, de wriemeling
der kleine aardsche dingen het kloek verstand en den klaren
blik willen bewaren, dan behooren zij steeds licht te ontvangen van den Vader der lichten, licht van boven waar de
eeuwige beginselen stralen in zonnegloor. Daardoor en daardoor alleen kunnen zij zich verheffen boven baatzucht en
ijdelheid; daardoor en daardoor alleen kunnen zij bewaren
den eenvoud en de reinheid, de twee vleugelen, die de
menschenziel, meer dan elders, op staatkundig gebied
behoeft. Zoo kunnen zij ontdekken in al het kleine het
groote dat daar in schuilt, in al het bijzondere het
machtig algemeene, dat het waarde geeft. Aldus winnen
zij den hoogen lof, die de leiders der volken als altijd
stralende sterren aan den hemel plaatst.
Een toonbeeld van den volksvertegenwoordiger, een
toonbeeld van den priester-volksvertegenwoordiger in
dezen hoogen zin was Mgr de Haerne. Het opzien
naar boven was hem levenswet. Dáár was zijn licht,
daar was zijn kracht. Het openbaart zich in geheel zijn
leven. Bij hem geen jacht naar faam of glorie, naar ambt of
waardigheid. Wat hem aan eerbewijzen gewerd nam hij aan
in eenvoud en dankbaarheid. Maar hij vroeg niets, hij zocht
niets dan het hell van volk en land. Hij had zijn eigen
meening, als een echte, vrije man, maar als zijn raadslag niet was gevolgd, dan was hij groot genoeg om
de blijde uitkomst van eens anders oordeel of daad te
erkennen en te huldigen. De kleine liefde voor zijn persoonlijke wijsheid kende hij niet. Hij had éen groote,
éen machtige liefde, de liefde voor zijn volk. Voor het
volk in den éenig waren en waarachtigen zin ; voor
het volk in zijn geheel, in al zijn klassen, standen en
geledingen; voor het volk in zijn éenheid en zijn verscheidenheid. Nooit heeft hij in zijn liefde het volk
gescheiden, steeds heeft hij geheel het volk vereenigd
gezien in die brïoederschap, die het recht en de liefde
eischen en gebieden in naam van den levenden God.
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Het recht van ieder heeft hij steeds geërbiedigd en verdedigd, het onrecht altijd weérstaan. Voor de armen en
kleinen, de schatten der Kerk, bij uitnemendheid de
beelddragers van Christus, heeft hij recht gevorderd,
maar nooit heeft hij hun de plichten verzwegen, die
de eerbied voor Gods orde in de maatschappelijke wereld
eischt Zoo is zijn liefde voor het volk, voor geheel
het éene volk, voor allen geworden een hooge weldaad,
een koninklijke zegen.
Maar niet alleen zijn volk heeft hij lief gehad;
zijn liefde omvatte de menschheid in al haar lijdenden,
vooral de lijdenden, die missen wat de menschen samenbindt : het levende woord. Wat zal ik hiertoe zeggen?
« Gestorven spreekt hij nog », spreekt hij nog door hen
aan wie hij de spraak hergaf.
Zoo rijst zijn beeld dan op in ons hal t en onzen
geest, zoo rijst het voor ons oog
« Op de eerzuil der onsterflijkheid. »
De liefde die hij aan zijn volk heeft gegeven, geeft
zijn volk hem in onsterfelijke vereering terug. Het ziet
tot hem op, het huldigt hem als eenmaal het volk van
Israel dien Simon, zoon van Onias, den hoogepriester,
die in zijn dagen het huis stutte en den tempel versterkte,
die zorgde voor zijn volk en het vrij maakte van den
ondergang;
die straalde in Gods tempel als de morgenster in den
neveldamp, als ,de maan in de volheid harer tijden ; als
de wijd schitterende zon.
Het dankt den eeuwigen God, die dezen man heeft
gegeven en groot gemaakt.
En terwijl wij aldus opzien tot dezen grooten zoon
van dit vrije en in zijn vrijheid groote volk, komt zijn
stem tot ons als de stem van Jezus, den zoon Sirachs,
den Prediker!
« En nu bidt den God van alle dingen, die groote
dingen ter aller oorden heeft gedaan, die onze dagen heeft
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gemaakt tot velen en aan ons gehandeld heeft naar
Zijn barmhartigheid,
dat Hij ons geve blijdschap des harten en den
vrede over dit land in onze dagen en in eeuwigheid,
dat geheel dit land geloove in Gods genade, opdat
het vrij blijve voor allen tijd. »
Dr SCHAEPMAN.

ZEIVEZINFAII
Voor Moeder zaliger,
die stee/ f, den 20' Januari. 1895,
feestdag van den Zoeten Naam Jesu.

NAÏM.

(Luc. vrr. II-17.)

9;; I

Was in het eerste jaar van Jesus' openbaar
leven. ---- Drij dagen geleden, had Hij op
eenen berg (naar eene oude overlevering, den
Koroun-Hattin) de merkweerdige rede gehouden,
beginnende met de Acht-Zaligheden. Daags te voren,
had Hij te Caj5harnaurn den dienaar genezen van den
heidenschen Honderdman.
Nu, was Jesus -- met zijne Apostelen en eene
groote menigte -- na eenen dag reizens, in het zicht
der poorte gekomen van het stedeken Nam.

PETRUS.

De weg was lastig ons en lang :
Hier, in dien groenen, stillen dale,
Verkwikt ons rust en zang.
Dat ons Joannes' lied herhale
De spreuken, zoet van zin en tale,
Uit Mee- ters mond!
Dan vliegt als vuur de vreugde rond;
Dan zien we, blijde en wakker voort,
De scharen
Binnenvaren
In Nam's poort!
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JOANNES.

Volzalig, wie in armoê leven,
Voor lust en aardschen luister koud :
Tot loon wordt hun in hand gegeven
De hemelstaf van eeuwig goud.
Volzalig, wie hun stille wegen
In zachtheid voort en t'einde gaan;
Hun wordt, in onverstoorden zegen,
Des hemels erfgrond afgestaan.
Volzalig, wie zijn wang en boezem
Met bittren tranendauw besproeit :
Verblijden zal hij bij den bloesem,
Die geurig door alle eeuwen bloeit!
DE MENIGTE.

't Lied van Koroun-Hattin's helling! Hoort, hoe 't galmt aan Thabor's wand!
Hoort, hoe 't ruischt in Naim's delling
't Galme en ruische alom door 't land!
Komt, 's Hr
eeren Naam in lof beleden :
De Heer is goed,
Zijn deernis zoet
Werkt wondren door alle eeuwigheden!
Zingt mede, zoons van Naim, komt......
JOANNES.

Heere ! ..... hoe verstomt
In eens hun lied?!
Ziet, de scharen
Staan, en staren
Reikhalzend in 't verschiet :
Uit Naim's poort ontstroomt een vloed
Van volk.... een stoet
Die stapt, en zingt in rouwe,
Vóór en om een diepgebukte vrouwe!

I4 I
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DE LIJKSTOET UIT NAiM.

We treden, treurig, na en nader
De groeve, die door 't groen daar gaapt;
Den zone dragen wij, daar vader
Sinds lang op 't kille steenbed slaapt.
Hoe droeve, 't klam en koud omermen
Van zoon en vader in de dood;
Ach! droever nog, het snikkend kermen
Der vrouw, alleen nu in heur' nood.
0 weeklaag, dagen dóór en nachten,
Als Rachel, nimmer uitgeschreid :
Nooit klinken luid genoeg uw klachten
Om 't kind, dat gij ten grave leidt.
JOAN NES.

Moest de liefdrijkste aller vrouwen
, Moest Maria dit aanschouwen,
0 ze zou de handen vouwen,
Knielend smeeken, vol betrouwen,
En de Meester.....
PETRUS.

Stil ! Hij gaat
Haastig voort ... met bleek gelaat!
Zie, hoe godlijk grootsch Hij staat :
Zie, a hoe droef Hij de oogen slaat
Op die weduw; luister.....
JESUS.
« WEEN NIET!

LIJKDF.AGERS.

Hemel! zóó vol kracht en klem
En zoo zoete, klonk geen stem
Nooit of nooit voorheen niet!

NAiM.
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Als die stem van ver gebiedt,
Zucht en ziekte wijkt en vliedt :
Alles buigt — hoe kloek en krachtig —
Op zijn minst gebod, almachtig!
Vraagt het in Capharnaum,
Vraagt het in den lande alom!
Wie heeft ooit als Hij gesproken,
Dood en duivelsband verbroken?
JOANNES.

Hoopt!... Hij raakt de lijkbaar aan :
Blijft, blijft stille, stille staan!
DE MENIGTE.

Hoop, moeder, hoop; geloof in Hem :
Gods wonderkracht spreekt in zijn stem.
JESUS.
«

JONGELING, 'T ZIJ U GEZEGD :
STA RECHT/ »
JONGELING.

Aan God zal glorie wezen.
En glorie, aan Gods Zoon!
'k Sliep in der dooden donkre woon;
k Ontwaak, door Hem in 't licht verrezen.
Gelukkig, Heer, wie neigt en luistert,
Als Gij spreekt, Gij, die 't leven schept
Zijn ziel, uit nacht en dood ontkluisterd,
Rijst op in blankheid ongerept.
VOLK VAN NAïM.

De Dood komt ons bestoken
Zij wenkt ons naar heur krocht!
Ach, ach ! waar ons gedoken?
Waar heil of hulp gezocht?
Gods toorn is losgebroken :

Wie, die ons redden mocht?

NA1NL

PETRUS.
Verdwaalden, hoe! ge deinst en ducht?
Uw redder? — Hij is 't, dien ge vlucht!
JOANNES.
Ziet, de Meester, vol erbarmen,
Schenkt den zoon aan moeder weer!
Beiden, ziet, sluit Hij in de armen,
Buigend op hun hoofden neer!
Broeders, blijft : Gods liefde ziet gij
Wondren werkend voor uw goed;
Liefde ook vindt gij en geniet gij;
Komt en knielt aan Jesus' voet.
JOANNES EN JONGELING.
Volzalig, wie zijn wang en boezem
Met bittren tranendauw besproeit :
Verblijden zal hij bij den bloesem,
Die geurig door alle eeuwen bloeit!
DE MENIGTE.
't Lied van Koroun-Hattin's helling:
Hemeltroost in aardsche kwelling;
In ons dooden, kouden nacht,
Licht en blijdschap, vier en kracht.
't Woord van Koroun-Hattin's helling!
Trouw vervuld in Naim's delling!
Gods profeet en machtgezant
Brengt Gods zegen weer in 't land.
Aan God zal glorie wezen,
En glorie, aan Gods Zoon :
Hij sticht, in glans gerezen,
Voor de eeuwen Jacobs troon.
LUG. DE LEPELEER.
Sint-Niklaas, Februari, 1895.
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JUFFER ROZE.
Schels naar het leven . eteekend.

I.
beggijnhof, plaats van heilige rust, van
waren vrede en innig geluk; — instelling
gebaard uit den schoot der Kerk in ons
kristen Vlaanderland! Hoevele reine zielen zijn er
niet, die, de gevaren der bedorven wereld vreezende
en zich niet geroepen achtende tot den heiligen staat
van het kloosterschap, daar een stichtend leven leiden!
Vrouwen, oorbeelden der vrouw, zooals zij door
de Kerk geheiligd is, ik eer u; en, hoe nederig gij
ook zijt, toch wil ik eene bloeme plukken, die in
uw midden groeit en bloeit.
ET

■

Van als ik nog een kind was, heb ik het
beggijnhof van Kortrijk bemind. 't Gelijkt juist aan
een steedje. 't Heeft zijne kapel, zijn hofken en
zijne straatjes, bezet met kleine, doch nette huisjes.
In het eerste dat ik gebroekt was, ging ik in
het ' beggijnhof naar schole, -en wel bij juffer Roze.
Juffer Roze was eene doorbrave ziel, en niets en
zag ze liever dan kleine kinders. Ze vond genot in
ons tateren en lachen, in ons joelen en woelen, in
geheel onze doening ; en, als wij dan al eens onder
malkander gevochten hadden, kon zij 4. oo schoone
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spreken van Onze-Lieven-Heerke, dat wij geerne de
straf volbrachten door haar gesteld; — te weten,
aan onzen vijand, om te toonen dat alles vergeten
was, een streeltje of een « aatje » geven.
Gelukkige kinderjaren, wanneer het hert rein,
onschuldig en onbewust van des werelds laagheden,
altijd gelukkig en tevreden is, zelfs als men weent!
Ik herinner het mij nog zeer wel, (nogtans 't is
lange geleden, want ik telde toen pas acht jaren),
dat ik eens twist kreeg met Annatje en Karelken
Hillens.
Die twee kinders schilden maar een goê jaar,
en waren alle twee om het even lief. Annatje scheen
een engeltje : Twee hemelsblauwe oogskens straalden
onder lichte wenkbrauwtjes, en haar edel wezen was
omstraald met eenen krans van groote, blonde lokken.
Karelken had bruine oogskens, waarin reeds iets manhaftigs te lezen stond, zwart haar en een lief gezichtje.
Annatje en Kare t ken waren geerne gezien van
de andere kinders, maar bijzonderlijk van juffer Roze.
Hoewel onze goede meesteres dit trachtte te verduiken, zag men dat de twee kleinen eene buitengewone plaats in haar hert verkregen hadden.
Nu, op zekeren dag hield ik mij bezig met Annatje
te plagen, (jongens zijn jongens), toen Karelken
moedig bijsprong om zijn zustertje te verdedigen.
Maar, ik ben altijd nog al een dulle geweest, en ik
en Karelken gingen aan 't vechten. Annatje nam mij
bij den arm, doch al met eens gaf ik onwillens het
meisje eenen stoot met den elleboog, zoodanig dat
het met het hoofd tegen de steenen vloog, begon
te bloeden en ferm te huilen.
Op dit oogenblik kwam juffer Roze toegesneld,
Als zij het bloed uit Annatje's hoofd zag vloeien,
liet zij eenen gil hooren, wierd zoo bleek als de
dood, liep naar het meisje toe, nam het in de armen,
streelde en « palufte » het als eene moeder , en haar
ontsnapten de volgende woorden : « Men zal denken
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dat ik voor Annatje en Karelken niet wil zorgen !.. »
Eene uur later was Annatje reeds ferm aan het
spelen, en ik wierd van Juffer Roze naar huis gezonden
met bevel van niet meer naar hare school terug te
keeren. De goede meesteres had dien keer wel
gestraft en was niet te bewegen. Moet ik u zeggen
dat de klucht eindigde met eenen fermen pak slagen
van vaders stok?
Doch, wilt ge eens weten hoe dat juffer Roze,
Annatje en Karelken zoo geerne zag, en wat die
woorden wel beteekenden ?
II.
Rozetje Lameste zat in het achterkeukentje. Zij
had de meid op boodschap uitgezonden om te kunnen
den brief lezen dien Edward Hillens haar dezen
morgen, toen zij uit de kerk kwam, in de hand gestoken
had. Voorwaar, een aardige brief; en toen zij hem
overliep, was haar hert aan 't jagen en haar hoofd
aan 't gloeien gegaan. Hoe zou het anders : Een
liefdebrief!
Edward Hillens, weezekind van vijf-en-twintig
jaren, aan het hoofd staande van eenen welgekalanten
winkel, vroeg Rozetje's hand.
Droomend en blozend zat de maagd voor haar
te staren, en in hare gedachten verbeeldde zij zich
Edward : dien streuschen, welgevormden jongeling;
met zachte oogen, teeken van een gouden hert; met
breed voorhoofd, teeken van een klaar verstand. Zij
wist daarbij dat hij deugdzaam was ; hij had de kroon
geweest van zijnen ouden vader, die over een vijftal
maanden overleed. Ook, in alle katholieke maatschappijen hielp de jeugdige Edward mede met daad of
geld, want geld bezat hij genoeg om voor een begoed
man te mogen doorgaan.
Dikwijls kwam Edward hare broeders bezoeken,
en Rozetje had gelijk willen bemerken dat hij haar
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werk gadesloeg; zelfs wist zij dat de jongeling bijna
dagelijks vóór haar huis trok op de uur, waarop zij
de slaapkamers in orde stelde. Telkens groette hij
vriendelijk, doch nooit had hij een woord laten hooren
a.
dat eene verbintenis kon verraden.
Zoo zat het meisje daar te droomen toen haar
va der, een oud bediende, nu op wachtgeld gesteld,
binnentrad.
Rozetje verschoot ; in een oogenblik was de brief
verdwenen en het meisje vroeg den 'zegen.
Na hem gegeven te hebben, sprak de grijsaard
Veen weinig knorachtig :
« Ik geloof dat het vandaag zoolang duurt, eer
nat de koffie gereed is. »
« Vader, seffens ; de moor ruischt al. »
« En de boterhammen, zijn ze reeds gesneden ? »
« Och, ik heb het leelijk vergeten. »
« 'k Zou het gelooven, want ge ziet er dezen
morgen geheel verdwaald uit ! »
Rozetje wierd rood, doch antwoordde niets.
Die vader Lameste, dat was een man ; hij kende
maar een woord : plicht ! Nooit had een overste
van hem te klagen gehad ; gewend in zijn vaders
huis van te gehoorzamen op het eerste woord, had
hij dat later stipt voortgedaan. In alles was hij nauwkeurig, en daar de orde naar God leidt, zoo was
Paul Lameste een kloeke kristene geworden, niet
met den mond, maar in daden.
Gelijk hij maar plicht gekend had, zoo wilde
hij ook zijne kinderen kweeken. Voor hen had hij
zich geslachtofferd : Hij had dag en nacht gewrocht
om hun eene treffelijke opvoeding te kunnen bezorgen,
en om van hen iets meer te maken dan hij geweest
was. God had den braven man in zijne kinderen
gezegend : Twee dochters waren treffelijk getrouwd;
twee zoons bleven te huis en kwamen geheel eerlijk
aan hun brood. Rozetje, het jongste kind, had gezeid,
toen moeder stierf, van vader nooit te verlaten; en.
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alzoo deed zij, met behulp eener meid, de « menagie »,,
gelijk het volk zegt.
't Was juist die belofte welke Rozetje te binnen
kreeg. Zij dacht en bad, en dien avond schreef zij
een briefje, dat zij deed bestellen aan Edward Hillensom hem bekend te maken, dat zij, zoolang haar oude
vader leefde, aan trouwen niet en wilde denken.
Op hare slaapkamer, toen zij gansch alleen was,
weende Rozetje dien nacht bitter.

Twee jaren zijn vervlogen. En iedere maal, dat
een van Rozetje's broeders, -- die nog te huis zijn,
maar op trouwen staan, — zei : Weet ge wie er nu
trouwt ? -- had een opmerkzaam oog de wangen
der maagd zien kleuren. Want, zij dacht nog aan
Edward. De jonge Hillens was nog niet gehuwd,
hij scheen te wachten; . daardoor bestatigde Rozetje
hoe hij haar moest minnen En zij ook, zij had hem
lief, den openhertigen, den braven jongeling; doch
haar plicht kende zij, en zij zou hem blijven kennen.

't Is waar, dikwijls, als haar vader heur beknorde
en bestreed, gelijk oude menschen kunnen, kwamen
slechte gedachten heur ontstellen. Waarom moest
zij dien ouderling met al zijne grillen, blijven dienen ? Hadt zij het recht niet, zoowel als hare broeders en andere zusters, haren staat te zoeken en
haar bestaan in deze wereld te verzekeren ? Doch
Rozetje verwierp die gedachten. Zij herinnerde zich'
al wat haar vader voor haar gedaan had; zij besloot
er uit, dat het niet redelijk was, nu dat hij de zorgen
zijner kinders meest noodig had, hem die zorgen te
doen ontberen, en hem in de handen van vreemden
over te laten.
Edel hert, gekweekt in eenen godsdienst van,
zelfsverloochening !
Rozetje had aan niemand gesproken van den{
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brief, dien zij van Edward Hillens ontvangen had.
Zij begroef het geheim in haar hert, zij worstelde
tegen hare gedachten, hare neigingen, hare natuur,
en zij bleef wat zij altijd geweest waas : eene onderdanige en gehoorzame dochter.
Dien dag, een schoone zomerdag, was de maagd
weêrom angstig. Van den morgen had zij eenen
tweeden brief gekregen van Edward Hillens, waarin
deze haar schreef, dat het hem onmogelijk was langer
uit te stellen in het huwelijk te treden om reden van
zijnen uitgestrekten handel, en dat hij hoopte ditmaal het jawoord te krijgen van deze, die hij boven
alle andere verkoren had.
Rozetje weende toen zij dit las. Zij vroe° aan
haren vader de toelating om tegen avond het graf
harer moeder te gaan bezoeken, en 't werd haar
toegestaan.

't Was tegen avond. De lucht was hemelsblauw,
geen windje ruischte er, alles was stil, bijzonderlijk
op het kerkhof. Alleen de nachtegaal, die in de treurwilgen zat, liet zilveren tonen aan zijnen gorgel ontvallen, en zong van liefde en leed. De zon verdween
langzaam in het Westen, den hemel versierend met
ee ri e zachtroode tint. Die tint kleurde kruisen en
grafsteden met eenen wemelenden glans, die stillekens aan verminderde om eindelijk te vergaan, gelijk
het nachtlichtje, dat te einde olie, aan 't sidderen en
aan 't weifelen gaat om dan geheel w e g te sterven.
't Is angstvol, bijzonderlijk op zulk eenen geheimzinnigen avond, een kerkhof te doorwandelen.
Alles spreekt er van sterven, en de mensch vreest
dat, hoewel het niet en is :
Niet als het uitgaan der stervende lichten
Als weêr de zon in de renbane schiet.

Ah

I
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praalgraven en van onder die nederige kruisen, hoe
zouden zij allen hetzelfde verkondigen : De vergankelijkheid der wereld. Voor wat hebben zij gestreden ? Voor eer, voor rijkdom, bucht die maar eenen
stond medegaat. Wat hebben zij vergeten ? De eeuwigheid, waarin zij nu geslingerd zijn.....
Voor de grafstede harer moeder zat Rozetje
geknield. Er was iets dichterlijks in die biddende
maagd. De zon kwam met een laatsten straal haar
wezen verlichten , waarop de goedheid zoo diep
geprent stond; hare blauwe oogen, waarin tranen
stonden te glimmen, waren naar het graf gericht;
hare lippen prevelden langzaam gebeden, gevormd
uit het hert, en voorzeker met blijdschap op engelenwieken vóór Gods troon Bedregen.
Rozetje kwam aan hare moeder de beloften vernieuwen, eens op haren sterfdag gedaan, te weten
van voor vader te zorgen. In haar binnenste was
de strijd hevig. Men zag dat de maagd leed....

Zij bad lang, zeer lang, tot dat het duister de
kruisen in zwarte schaduwen kwam veranderen; en
wanneer zij opstond, was zij versterkt en gelukkig.
Doch hoe groot was hare verwondering, toen
zij, buiten het kerkhof gekomen, Edward Hillens
ontmoette die het graf zijns vaders had komen bezoeken. Een hevig rood kleurde hare maagdelijke
wangen, eene soort van schuchterheid miek zich van
haar meester, bijzonderlijk als zij bemerkte dat Edward
naar heur toekwam. 't Was de eerste maal dat zij
alleen met eenen jongeling zou spreken, en die jongeling was dan nog haar beminde.
Edward ook was ontroerd. Hij naderde, en sprak
,groetende :
« Mejuffer is gaan bidden op het graf harer
moeder ? »
« Ja, mijnheer, » antwoordde Rozetje. « Ik ben
sterkte gaan zoeken. »
« Sterkte, mejuffer ! Zoudt gij nog eens mijn
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aanbod verstooten ? » en bij die woorden trilde de
stem des jongelings.
« Edward, ik heb een heilige plicht. Zooals ik
ti de eerste maal schreef, zal ik niet huwen zoolang
mijn vader leeft. »
« Maar Rozetje, dat is niet redelijk. Iedereen
moet trachten zijnen staat op de wereld te verzekeren. Uw vader kan uwe zorgen ontberen; hij zou
gemakkelijk met eene dienstmeid leven.
« Neen, Edward, dat nooit. De oude man, die
zooveel voor ons gedaan heeft, moet tot het einde
zijns levens iemand hebben die hem bemint uit den
grond des herten, die de grillen en de ongemakken
Van eenen ouderling geerne verdraagt, die tracht
hem zoo gelukkig te maken als het mogelijk is. En
eene dienstmeid kan dat niet; zij werkt alleen voor
't geld. Daarom zal ik blijven. »
« Braaf kind, » mompelde Edward. Dan vervolgde hij :
« Mejuffer, gij overdrijft. Daarbij gij verstaat
zeker wel, dat het mij onmogelijk is langer zonder
hulp te blijven; mijn handel lijdt er te vele door.
Er moet daar iemand zijn, wien mijne zaken zoo
zeer ter herte gaan als mij, om gedurende mijne
reizen, mijn huis en mijnen handel te beschermen. »
« Mijnheer, » sprak Rozetje, terwijl hare stem
beefde, « 't is zoo. Doch waarom naar mij gekomen!
Zoekt eene echtgenoote, bemint ze en maakt ze
gelukkig. »
« Rozetje, » riep Edward uit, terwijl hij hare
band onwillekeurig vastgreep, « waar zal ik iemand
vinden zoo goed en zoo rein als gij ! Ah ! ik heb
U leeren kennen; ik weet, dat gij deugdzaam en
werkzaam zijt, dat gij eene edele echtgenoote en
eene goede moeder zoudt worden Zegt mij, waarom
het jawoord niet uitgesproken ? Ik gevoel het, uw
hert heeft nog aan niemand toebehoord; gij zijt eene
bloem, die rein en frisch door de bedorvene wereld
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wandelt ; en daarom eer ik u, en daarom bemin
ik u. »
Rozetje was hevig ontroerd. Edward had op
overtuigenden toon gesproken ; zijne woorden vielen
op haar maagdelijk gemoed als zoovele druppels
kokend water die het ijs doen smelten ; als zoovele
vuurgensters, die het stroo in eenen vuuroven zouden veranderen, indien zij niet seffens uitgedoofd
werden.
Ook riep het meisje uit
« Zwijgt, mijnheer, ik bid er u om. Laat mij
mijnen plicht volbrengen. »
« Neen, ik zal niet zwijgen, geliefde. Morgen
ga ik de toestemming van uwen vader vragen. ik
zal hem alles uitleggen. »
« Dat zult ge niet, mijnheer. In alle geval, weet
dat ik mijn woord kan houden, en dat ik zal weigeren. »
« Maar bemint ge mij dan niet ? »
« U niet beminnen! Mijn hert zegt dat gij goed
zijt, dat gij deugdzaam zijt, dat ik met u zoude gelukkig zijn. »
« Hewel, Rozetje? »
« Doch mijn plicht (i) gebiedt mij niet te huwen. »
« Rozetje! »
« Genoeg, mijnheer, genoeg. Wij naderen de stad
en moeten scheiden. Tracht mij te vergeten, ik- zal u
vergeten. Trouwt, mijnheer, gij zult iemand gelukkig
maken; ik zal God bidden opdat Hij uw huwelijk
zegene. »
Bij deze woorden verwijderde zich de maagd snel;
zij gevoelde dat hare krachten te einde waren en

(t) Rozetje is in doling Die plicht bestaat met Men ma? volgens
de kristene leer zijne ouders verlaten (tenzij zij rn tutersten nood zouden
zijn) om eenen echtgenoot te volgen. Ik heb echter de schets ten volle
willen teekenen.
K.
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dat haar hert brak. Gok ontsprong een vloed van
tranen aan hare schoone oogen.
Edele ziel!

IV.
't Was in de lieve meimaand. De natuur feestte :
Bloemen ontloken, vogelen zongen, alles sprak van
leven en lieven.
En daar, op het sterfbed lag Rozetje's vader. Hij
stierf, de grijsaard, kalm en moedig gelijk hij geleefd
had, gerust over hetgeen hij op de wereld verricht
had, gerust op hetgeen hem te wachten stond na den
dood. Rozetje, de goede dochter,het beste kind,'teenige
dit bij vader gebleven was, zat bij het ziekbed.
En de ouderling sprak :
« Rozetje, lief kind, ik sterf; en ik sterf gerust.
God heeft mijn zwoegen op aarde rijkelijk beloond.
Mijne kinderen zijn braaf en eerlijk, allen volgen in
hun huisgezin den weg dien ik hun geleerd heb. Ja,
ik ga gerust naar uwe moeder; daar zal ik voor u
bidden.
« Vader, » zei de maagd ontroerd, « spreekt nog van
geen sterven; gij zijt nog kloek en streusch, en gij
hebt een ijzeren gestel. »
« Kind lief, poogt niet uwen ouden vader te bedriegen. Mijne loopbaan is hier ten einde. Doch kind,
ik heb reeds dikwijls aan u gedacht. Wat gaat er
met u gebeuren na mijnen dood? »
« Vader, denkt daar niet op. God zorgt voor alles.»
« 't Is waar, Rozetje; nogtans ik had u geerne
getrouwd gezien eer ik stierf. Ziet, ge zijt het eenigste
kind, dat nog overblijft. 't Is waar, een meisje moet
wachten, en moet geld hebben op onze dagen. »
Bij deze woorden ontstelde zich de maagd hevig.
Met moeite bracht zij uit :
« Vader, waarom nu daarvan gesproken ? »
De ouderling, alsof hij niets gehoord had, vervolgde : « Doch, Rozetje. ik heb u eenen schoonera
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bruidschat voorbehouden. Nu zult gij een treffelijk
huwelijk kunnen aangaan, en dat verdient gij ; want
gij zijt altijd bij uwen ouden vader gebleven. »
« Dat was mijn plicht! »
« Dat was uw plicht niet, kind. »
« Ik houde niet veel meer van trouwen. »
« Wat zult ge dan doen, eens dat ik de wereld
zal verlaten hebhen ? »
Op dit oogenblik klopte men op de deur. De
meid gaf iets, dat zooeven met den post toegekomen
was, en Rozetje overhandigde het aan haren vader...
« Een kind dat de wereld intreedt, nu ik hem
verlaat, » sprak de grijsaard. « Leest, Rozetje. »
Nauwelijks had de maagd het kaartje overloopen,
of zij wierd verschrikkelijk bleek en wankelde.
Op het briefje stond gedrukt :
Anna. De echtgenooten Hillens-Vangate hebben
het geluk u de geboorte te melden eener dochter,
heden kersten gedaan.
« Wat hebt gij, Rozetje, » sprak de zieke, « gij,
zijt gansch ontroerd. »
« 0 ! 't is niets, vader, » antwoordde het meisje,
zich spoedig herstellende. « Vroegt gij daar niet wat
ik zou doen, indien God u kwame te - roepen? Ik zou
in het beggijnhof treden! » .....

Dien avond ontsliep Rozetje's vader zachtjes in
den Heere. De maagd trad alleen in de duistere
kamer, waar op eene tafel een kruisbeeld tusschen twee
flikkerende keersen stond. Zij naderde tot bij het lijk;
eenige oogenblikken aanschouwde zij het. Dan boog
zij zich voorover, en kuste de ijskoude wangen van
deze, die eens haar vader was. Nu ontsnapte een
tranenvloed aan hare blauwe oogen, en zij mompelde
« Vader, hier op de wereld hebt gij nooit geweten
hoe ik u bemind heb; maar nu gij in den hemel zijt,
nu weet gij het ».,..,
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V.
Raadt ge nu, waarom dat het beggijntje, juffer
Roze, zoo geerne de kleine kinders ziet? Raadt ge
nu, waarom zij eene zekere voorliefde had voor
,Annatje en Karelken Hillens? Verstaat ge nu de
woorden die zij uitsprak, toen Annatje bloedde en
zij mij uit de school joeg?
Juffer Roze is eene martelares; zij heeft, vol moed,
zeer veel geleden in hare ziel, omdat zij al haar wee
tot in de diepste vouwen van haar herte begroef. Doch
nu is zij gelukkig. Zij vindt hare tevredenheid in de
kinderen deugdzaam te maken ; en alle dagen, ten
minste ééns, zegt zij aan hare kleinen : bemint uwen
vader en uwe moeder, want zij doen toch zooveel
voor u.
KERSTEN.

tattst*MAn*
« DÉCADENTS », (( SYMBOLISTE »,
« OCCULTISME-MAGISME ».

I.
décadents » versta men een nieuw dichtrenras, zoo genaamd, gis ik, omdat zij van den
Parnassusberg werden afgeworpen door dezes
overmoedige bemachtigers, de « Parnassiens » heervoren
besproken. Den smaad ons naar 't hoofd geslingerd, zegt
cc Verlaine », hebben wij als ordewoord en oorlogskreet
gekozen even als de Géuzen deden, in de Nederlanden
Het is niet gemakkelijk het karakter der nieuwe
school op te speuren. Stellig is het dat zij afbreekt met
de klare, zuivere en vloeiende Fransche taal, om te
worden « abscons » dat is, gehuld in misten en wolken.
Nog een harer grondbeginsels : « de dichterlijke waarde
en het gebruik der woorden hangt meer af van hunnen
klank dan van hunnen eigenaardigen en aangenomen
zin, of zoo men wil, de « décadent » geeft meer acht
op den klank dan op de echte beteekenis der woorden.
De enkele en dubbele klanken maken eene kleurladder
uit v^ elke men verbeeldt als volgt :
OOR «

A zwart
E=wit
I = blauw
0 = i ood
U = geel.
Deze klinkers verdubbeld onder vorm van AA. EE
enz zullen dus - de betrekkelijke kleuren in dubbele of
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ruimere mate aanduiden. De klinkers gemengeld
als AI, 01, UE enz. zullen natuurlijk verscheidene
kleurschakeeringen uitdrukken. Er zit meer dan kleuren
in de klinkers, er zit ook muziek in en zoo verbeeldt
A... orgelspel
E... harp
I... viool
0... trompet
U... fluitspel.

Het orgel of A verwekt eentonigheid, twijfel, eenvoud.
1)e harp E spreekt van helderheid
De viool I is hartstochtig, smeekend.
De trompet 0 herinnert aan glorie en ovatie.
De fluit U is argeloos en glimlacht.
Wil nu de dichter eene bepaalde gedachte, een bepaald
gevoelen of beeld verwekken, hij zal eene reeks van klanken zoo samenstellen dat het bedoelde voorwerp levendig
voor de oogen getooverd wordt.
Hoor den orkestmeester René Ghil. « Les mots
seront choisis en tant que sonores, de manière que leur
réunion voulue et calculée donne l'équivalent matériel
.et mathématique de l'instrument de musique qu'un orchestrateur employerait a cet instant, pour ce présent état
,d'esprit; et de même que, pour rendre un état d'ingénuité et de simplesse, il ne voudrait pas évidemment des
saxophones et des trompettes, le poète instrumentiste,
pour ceci évitera les mots chargés d'O, d'A et d'U
,éclatants. »

Een staalken uit «

Vceu de vivre »

van Ghil.

Le Bruit qu'on n'entend pas, des Astres ! est très grand...
Parmi vos horizons d'étoiles-mondes, d'ordie
Ecliptique que nul hasalci ne vienne tordre.
Qui veent dans la nuit du Manque d'issit, et
Cursives en sentant un vettige muet
Si ham qu'il est lenteur pour les Yeux de la tetre
Apaisez-vous, petites vines!

a
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Wie lost het raadsel op? Ja, men zou eerder de
woorden vinden eener « romance sans paroles » dan
den zin dier wartaal.
Homerus, Virgilius, Dante, Racine, Corneille, Hugo,
zongen tamelijk schoone muziek met de enkele hulp
der klassieke klanknabootsing, in woord (onomatopée)
en zinsnede (harmonie imitative); alle mogelijke gedachten
en beelden hebben zij meesterlijk vertolkt zonder zich
te bekreunen met orgelspel A, harpgetokkel E, vioolzang I,
trompetgeschal 0 en fluitgekweel U. De « décadents »
bij wie elk woord, iedere lettergreep telt voor viool,
trompet, fluit enz., hoe zeldzaam laten zij ons klare zoete
melodij genieten ; hoe dikwijls scheuren zij onze ooren
met schetterende en dooreen galmende geluiden, die doen
denken aan Wagner's verwikkeldste plaatsen ? Verschooning
lezer! bij den gemalen componist ligteene grondgedachte
geborgen onder de wemelende harmonil : bij de dichtersorkestmeesters ruischt een oorverdoovend gedruisch
boven het luchtledige ; 't is de schorre gier zwevend op
een ledigen afgrond.

Het

woord is aan Verlaine, het hoofd der « Decadents'».
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfèi e ['Impair
Plus vague et plus soluble dans lair,
Sans Tien en lui qui pèse ou qui pose.
Il faut aussi que to n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise
Rien de plus cher que la chanson grise
ou l'Indécis au Précis se Joint.
(Art poétzq . e)

Wilt gij eens hooren, lezer, hoe a Verlaine décadent »
muziek speelde vóór hij « wijs » werd en christen?
Het stuksken heet : Vendanges.
Les choses qui chantent dans la tête
Alot s que la mémoire est absente,
Ecoutez 1 C'est noire sang gut chante ..
0 musique lointaine et discrète !
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Ecoutez ! C'est nota e sang qui pleure
Alors que notre Arne s'est enfuie
D'une vox jusqu'alors inouie
Et qui va se taire tout a l'heure.
Frère du sang de la vigne rose,
Frère du vin de la veine noire,
0 vin, ó sang, c'est l'apothéose !
Chantez, pleurez I Chassez la mémoire
Et chassez l'áme, et jusqu'aux ténèbres
Magnétisez nos pauvres vertèbres.
(Jadis et Naguère)

Eilaas ! Waterbellen, en anders niets, en voor zulkerijmelarij staan sommige langharige droomers in verrukking en zij schimpen op Boileau, die oude pruik, die zegde
Aimez done la raison ; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et _leur prix.

Verlaine mag als het hoofd der a décadents » aanzien worden. Van zijne romans in proza spreken wij
niet. De ongelukkige schildert er te rechtzinnig de lage
driften die als een kanker zijne ziel en lichaam verteerden.
Voor hij, zoo als hij schrijft in de Inleiding van
Sagesse verwittigd werd door verdiende straffen en de
verwittiging als eene genade aanhoorde, dichtte hij
niet uitsluitend mistige deuntjes, maar ook puike gezangen, krachtig in woord en beeld, schoon en ingrijpend
juist omdat de auteur er zijn princiep « de joindre l'Indécis
au Précis » in den wind slaat, alsook zijn stokpaardje
over muziek- en kleurladder. Wat nutuurlijke schildering
der wolven sluipend op de hielen van een leger I
« Dès que, sans pitié et reláches,
Sonnèrent leurs pas fanfarons
Nos coeurs de fauves et de laches,
A la foss gourmands et poltrons,

3 6o
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Pressentant la gueri e et la proie
Pour maintes nuits et pour maints jours
Battirent de crainte et de joie
A l'unisson de leurs tambour s....

De uitgehongerde vleescheters staren waterbekkend
,op hunne toekomende prooi, welke zij op de hielen volgen.
« Ils allaient fiers, les jeunes hommes,
Calmes sous leur drapeau flottant,
Et plus forts que nous ne le sommes
Ils avaient Fair très doux pourtant.

Zij houden aan, met de hoop dat zij hunne ledige
balgen welhaast zullen mogen vollen.
s la nage
« Passant les fleuves a
Quand its avaient rompu les ponts,
Quelques herbes, pour tout carnage,
N'avancant que par faibles bonds...
De slag is

geleveid; lijken

en bloed in

overvloed.

« Et le bruit sec de nos dents blanches
Qu'attendaient des festins si beaux
Faisait cliqueter dans les branches
Le bec avide des corbeaux.

Zulke verzen vloeien niet uit de pen van eenen
vates die zich bekommert met de muziek en de kleur

der klinkers. Als Verlaine het zot stelsel der « décadents »
wil vergeten, is hij een maêstro en vrij en vrank schrijft
hij zonder hulp der o = trompetgeschal
Une fanfare
Epouvantable met sur pied
La troupe entière qui s'effare
Chacun s'équipe comme il sled.
,

En van het slagveld rood van bloed, zegt hij, vergetende dat o = rood
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« Et nous avons de quoi repaitre
Get impérial appettt,
Le champ de bataille sans maitre
N'étant ni vide ni petit.

Verlaine werd opgenomen in een Godshuis te Parijs.
s'est prosterné devant l'Autel longtemps méconnu,
il adore la Toute-Bonté, et invoque la Toute-Puissance,
fils soumis de l'Eglise, le dernier en mérites, mais
plein de bonne volontd. »
c Sagesse » is de eersteling van den christen geworden
auteur.
Sagesse humame, ah, j'ai les yeux sur d'autres- choses,
Et parmi ce passé dont ta voix décrivait
L'ennui, pour des conseils encore plus moroses,
Je ne me souviens plus que du mal que j'ai fait.
Si je me sens puni, c'est que je le dois
Mais j'ai le ferme espoir d'un jour pouvoir cormaitre
Le pardon et la paix prom's a tout Chrétien._»

Verlaine genezen door 't geloof (mochte hij het
getrouw bewaren !) van de besmetting der wereld
Tout mon occur jeune et bon battit dans ma poitrine

verslingerd op nederig, stil en vervelend werk
« La vie humble au x avaux ennuyeux et faciles
Est une ceuvre de choix qua veut beaucoup d'amour; »

niets anders onderscheidend van de geruchten der wereldstad dan de klokketonen ; schimpend op ijdele wetenschap,
« Riens innocents, mais des riens moms que lien »

op ijdele glorie en ijdelen hoogmoed : Verlaine beklager,
opbeurder en troostengel van de slachtoffers van Satan ;
opvliegend met dankbare bede tot den genadegen God
die hem berouw, vrede en vreugde schonk ; Verlaine de
eenvoudige, de kinderlijk godvruchtige, de vrijgemaakte-
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van de slavernij des boozen, heeft hij zich tevens losgerukt van de « décadents » ; heeft hij, met het licht
der waarheid, de klaarheid bemind en den glans der
rede die even moet stralen in wetenschap, kunst en
literatuur ? Eilaas ! neen. Vele zijner jongste gedichten
zijn ruw, duister, onleesbaar, en doen denken aan
donkere hobbelige wegen, met waterplassen, doorploegd
niet' karresporen. Terwijl gij daar in plonst, flikkert
soms een lichtje dat uwen moed opbeurt. Och arme !
't is eene stalkaars ! Men beschuldige mij niet van
vooringenomenheid tegen Verlaine en zijns gelijken.
Ik gevoel daarentegen sympathie voor den vromen
nieuwbekeerde, voor den ter aarde geworpen Saulus,
voor den ootmoedigen boetveerdige. Toch kan ik noch
kop noch staart vinden aan niet weinig stukken van
« Sagesse ». God verleene onzen broeder den tijd en
de krachten om zijne nieuwe gevoelens lucht te geven
in volmaakte uitboezemingen, waar helderheid gepaard
zij met kracht, vroom- en beeldrijkheid. Mocht hij
eens verdienen den nu overdreven lof nem toegezwaaid
door J. Lemattre, in verbazing voor zekere « redelijke »
zangen : « Avez-vous rencontré, fut-ce chez Sainte Cathérine de Sienne ou chez Sainte Thérése, plus belle effusion
mystique ?

Verlaine, eilaas, schijnt niet te hebben volherd in
het voornemen van zijn leven te offeren aan God, die
hem bermhertig was.
« Mais ce que j'ai, mon Dieu, je voos le donne. »

Hij zingt niet meer
« 0 mon Dieu, j'ai connu que tout est vil,
Et votre gloire en moi s'est installée,
0 mon Dieu, j'ai connu que tout est vii. »

De verloren zoon heeft maar een wijl in 't vaderhuis
vertoefd en schijnt teruggekeerd naar het verre rampzalig
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land. Mochte de vrees voor de boeien van Jezus' liefde
niet langer het hart beklemmen van den kranken man.
« J'ai l'extase et la terreur d'êtte choisi.
Je suis indigne, mais je sais votre clémence. »

II.
Wat de « décadents » beoogden, te weten, een bepaalden indruk maken met de muziek der woorden, zulks
vleien zich de « symbolisten » te weeg te brengen bij
middel van symbolism us of zinnebeeldige voorstelling.
Het huidige symbolismus is vrij wat dieper dan het
klassieke van la Fontaine en Deshouliéres. Hedendaags
is er ook geen quatstie van den verborgen zin der leenspreuk
of allegoric op te klaren, o neen, de tijd is vervlogen dat
« l'allégorie habite un palms diaphane » ; zij zit nu verdoken
in dik struikgewas, of in den donkeren kelder van een
massief gebouw en riddermoed alleen verlost de arme
gevangene. De natuur, leeren de symbolisten, is vol
harmonij en geheime samenhangingskracht door dewelke
zekere gedachten en gevoelens in verband staan met
verwante gedachten en gevoelens. De landschappen veroorzaken bepaalde gemoedsaandoeningen, verleden gebeurtenissen raken huidige voorvallen ; deze of gene verdichting geeft aanleiding tot eene reeks zedelijke indrukken.
Het talent of de begaafdheid om die geheime betrekkingen
op te sporen, kenmerkt den dichter-symbolist.
Als de « symbolist » een vromen ridder schildert,
wacht u wel deze personage ernstig op te nemen; haast
u niet om hem te bewonderen of te beklagen, immers
het geldt hier den persoon niet van den ridder, maar 't een
of 't ander dat de dichter wil herinneren en dat de lezer
moet raden. H .c.-t koude Siberië, het warme Italië, de
woestenij, de dageraad, de avondschemering, de jeugd,
de grijsheid, de oorlog, de vrede, de dood, het haangekraai,
de sterren, het paard, de padde, de ezel, de uil .. al die
onderwerpen werden gekozen om vreemde zaken voor
uwen geest te tooveren, en de naam wordt er van ver-
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zwegen om den lezer het genoegen te verschaffen zelf
het raadsel op te lossen. Zijn de raadseloplossers talrijk ?
0 neen. Zij missen Ariane's draad om uit den doolhof
te geraken. Hoe kan het anders als de dichter zelf vergeten
moet welke hersenschim hij telkens vatten wilde in geval
hij 't zelfde onderwerp herhaaldelijk verhandelde? Een,
inhoudstafel ligt voor mij open ik steek naar een titel
gelijk in Thomas-a-Kempis ; mijn vinger staat op « le
Poète et la Muse ». — Dichter, wat spook, wat feit, wat
brasserij, wat denkbeeld poogdet gij in 't leven te roepen?
Spreek en zoek geen uitvluchtsel. « Het is mij ontvlogen »,
zal het antwoord van den rechtzinnigen poeet klinken,
terwijl die jonge droomer daar, verlekkerd op zulker
literatuur, zweert dat het stuk dat is en niets anders!

Is de heer Maurits Maeterlinck een symbolist? Wij
zullen het maar aannemen, immers een bewonderaar
van onzen beruchten landgenoot getuigt « que M. Maeterlinck montre une étrange et extraordinaire puissance desymbolisation. »
Wat aardig verschijnsel ! Zekere jeugdige schrijvers^
heeten voor het minste « admirable » al wat vloeit uit
de pen van M. Maeterlinck. Wee hem die durft tegenspreken ! Hij wordt uitgemaakt voor een oude pruik,
een Philister, een « gommeux a monocle ».
Anderen noemen Maeterlinck's werken « verdrietige
zagerijen, raadselachtige nietigheden doorspekt met gekke
uitroepingen en herhalingen waarvan de vertooning nog
meer dan de lezing, verveling moet baren. » Maar,
vriend, 't is de schuld der vertooning zelve ! « La scène,
zegt M. Maeterlinck « est meurtrière des beaux-poèmes ».
Waaruit volgt dat hoe meer de toeschouwers grimlachen,
geeu wen en fluiten, hoe volmaakter het drama is dat
opgevoerd wordt. Was dit ook het oordeel van Racine,
Corneille, Hugo en Shakespeare? Ondanks den goeden
wil der spelers, lukt men er niet in, Maeterlinck's stukken
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met goeden uitslag te vertoonen. « On n'a guère attrapé
l'atmosphère, le décor, l'allure du dratne. Peut-être
était-ce impossible » De lectuur van Maeterlinck',s
verdichtsels zal toch fijn, kloek, uitgelezen voedsel aan
geest en hart verschaffen ? Hola!
Wij ontkennen de begaafdheden niet van M. Maeterlinck, maar wij betreuren dat die zwierige en flinke man
die, als Saul, het hoofd boven de menigte uitsteekt,
kost wat kost op de koord wil dansen met gevaar zich
den nek te breken. Zijne « Princesse Maleine; les sept
Princesses; l'I ntruse ; Pélléas et Méltsande » enz. enz.
verrechtveerdigen niet, ons dunkens het triomfant trompetgeschal van een tiental lijfjonkers. Honderden letterkundigen wier goede smaak en,., welwillendheid jegens
de jongste school, niet mogen betwijfeld worden roepen
tegen : « Casse-cou ! ». De « Nederlandsch Spectator »
zegt van « De Vrouw der Zee » van Ibsen :
« Wat een ratelend, hobbelend ding! Soms denkt
men aan Maeterlinck .. »

De klassieke prosodic wordt door de symbolisten over
boord geworpen. Jan Moréas, een Griek, maakt verzen
van zestien, zeventien, een en twintig sylben.
« Et mes 1,tières s'effeuillent aux ornnères, toutes mes litières a grands
pans. ))

Charles Morice, de denker der « nieuwe school »
zegt van dezen Moréas : « il n'a pas d'idées; il ne lui
manque que cela n.
Een staalleen van « symbolism a :
Les étoiles peuvent s'obscurcir et les amarantes avoir été
Que ma raison ne cesera mie
De radoter de votre beauté ;
Que Cupidon ravive sa torche endormie
A vos yeux, a leur clarté,
Et votre regarder, lui disais-tu, est seul mire
De mon coeur atramenté.
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Gezonde rede en zuivere taal. die muzazonen bestormen ze beide. Leconte de Lisle geeft hun van de zweep :
« Prenez un chapeau, mettez-y des adverbes, des conjonctions, des prépositions, des substantifs, des adjectifs,
tirez au hasard et écrivez : vous aurez du symbolisme,
de l'instrumentisme et de tous les galimatias qui en
dérivent. » Coppée wenscht ,rechtzinn:g dat een echte
poeët, een geniale symbolist het hoofd steke boven al
deze knoeiers ; hij lacht met die « abscons » die dichten
voor de kunst altéén of voor twee drie ingewijden : « On
écrit pour être lu, d'abord; pour laisser quelque chose a
la postérité, ensuite ! ou bien on conserve ses manuscrits
dans son tiroir. Mais du moment di l'on fait gémir les
presses, c'est qu'on veut des lecteurs. J'admets qu'ils n'en
espèrent pas beaucoup, eux; mais us comptent bieg sur
vingt, sur dix, sur un, enfin! Eh! mais il faut au moins
se faire entendre de celui-la ! Et moi qui ne suis pas tout
a fait fermé a ces choses, j'avoue que je ne les entends
pas, mais la, pas du tout. » Coppée eischt te veel. Wat,
eén lezer ! Zij houden er geen spier aan, de symbolisten,
en hunne leus is : « de lecteurs j'en ay assez de peu, fen
ay-assez d'un, j'en ay assez de pas un » (dans Montaigne).
Pater Cornut, wiens pen de klaarheid en den gloed bezit
van Veuillot, verwijt aan die woeste rijmelaars « van 't eerste
woord niet te kennen van de godgeleerdheid en wiisbegeerte, van de wetenschappen en geschiedenis, van de
sociale quxstiën en van 't menschelijk herte. De ziel, de
boeken en de natuur, de drie onuitputbare bronnen der
echte literatuur, zijn voor hen verborgen. Ze zullen nooit
iets voortbrengen dat iets aan 't lijf hebbe. Pater de la
Porte slaat met een zwaren moker op den zwaren in-octavo
« Parnasse de la Jeune Belgique ». En France, hélas!
nous avons des Gueux, qui n'ont rien a envier aux Gueux
belges; et la Belgique possède une brigade de déliquescents, capables de faire honte aux n6tres. Deux douzaines
de ces audacieux inutiles ont fourni de rimes entravagantes,
d'essais très plats et presque tous , malpropres ce Parnasse
imprimé a Paris. Est-ce qu'en Belgique on n'a pas le
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droit d'imprimer des sottises? Parmi ces imitateurs peu
célèbres de nos fous trop fameux, peu de talents; deux
ou trois tout au plus.... »
M. Edmond Picard giet balsem op de kwetsuren
zijner vrienden. De nijd poogt hen in den grond te boren,
maar, made animo, dichters zijt gij en « par cela même
,que vous venez après nous, vous valez mieux que nous ! »
Zoo redeneert men in die gekkenwereld.

Er blijft een woord te zeggen over een splinternieuw verschijnsel in de letterwereld, namelijk « l'Oc,cultisme et le Magisme ». Hoe zal ik wat licht doen
dringen in den donkeren tempel waar Josephin Péladan
als hoogepriester optreedt? Hoe de mysteriën verklaren
-van die sphinxen, als zij zelf het niet vermogen ?
« Le magisme, ;) zegt Sar Péladan, « c'est la suprême
culture, la synthèse supposant toutes les analyses, le plus
haut résultat combind, de l'hypothèse unie a l'expérience,
le patriciat de l'intelligence et le couronnement de la
science a rart mêlée. En outre, le magisme peut s'appeler
le patrimoine des hauts esprits, a travers le temps, le
lieu et la race, toujours conservé. » Sar Péladan prijkt,
in vollen glans, op de hoogste sport dier ladder, met
onder zijne voeten nog vijf magiërs : Lacuria, Saint-Yves,
de Gudita, Papus en Barlet, meerzijn er niet. Is 't wonder? Een echte magiër is een kneding van genie, karakter
ken onafhankelijkheid, en zulke dingen vindt men niet
te koop, in elke straat. Péladan slingert van tijd tot tijd,
banvloeken naar dezen die zijn stelsel belachen ; zelfs spaart
hij de bisschoppen en kardinalen niet die met zijne staatkunde geenen vrede hebben.
Paul Adam hecht geloof aan een onzienbare wereld ;
aan den invloed der planeeten op 's menschen geestvermogens en levensloop ; aan de sylfen of luchtgeesten,
tkabouters enz.; aan de handwaarzeggerij, aan de stelsels
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van Gall (schedelkunde) en van Lavater (gelaatkunde). Zijn
mysticismus is een olla-podrida van superstitiën, tooverij, hekserij, zwartekunst, magnetismus, hypnotismus,
spiritismus, enz, enz. De magiërs zijn de tegenvoeters
van Zola, de Goncourt, Bourget, Le Conte de Lisle,
Flaubert. Deze « positivisten » aanzien als hersenschimmen en droombeelden van kranke geesten, hetgeen devolgelingen van Péladan gelooven, vereeren en huldigen
in kabalistische gewrochten.

Péladan rekent niet op eene sc'utterende toekomst voor zijti stelsel Thans zou Parijs geen vijf honderd
ingewijden leveren. Paul Adam heeft meer betrouwen.
Hij gist dat, na vijf en twintig of dertig jaar, de vijftien
honderd lezers, die hem verstaan, zullen geklommen zijn
tot tien duizend. « Maëstro » Péladan heeft op 't getouw
« Comment cn devient mage ». Zou dit boek het recept
bevatten om genie, karakter en onafhankelijkheid, te
gieten in de schedels der oningewijden? Indien ja, dan is
de toekomst van 't « magisme » verzekerd en Peladan's=
tempel wordt te klein voor zijne legioenen nieuwe
geeestverwanten.
Lovendegem.

E.

PAUWELS.

BIJDRAGEN
tot de kennis van het leven en de werken van
JAN VAN RUUSBROEC.

III
:De lofredenen van Jan van Leeuwen,
den kok van Groenendaal, op Jan van
Ruusbroec.
INLEIDING.

de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
kan over Ruusbroec's leven en werken bezwaar::: i, lijk gesproken worden, zonder dat daarbij Jan
-van Leeuwen, den kok van het klooster te Groenendaal,
meestal den « goeden kok » (focus Bonus) en in middel;eeuwsche handschriften ook wel « Ruusbroec's coc »
geheeten, genoemd wordt.
Deze Jan van Leeuwen heeft immers een aantal
ascetische geschriften (i) en voor zoover thans bekend is
,een viertal lofredenen op zijn grooten meester, waarin diens
N

(i) Slechts in een der drie handschriften welke bekend zijn van
werk De origine Monasterzz Virzdzsz allzs etc , waarvan het
derde deel eene levensbeschrijving van den goeden kok bevat, vindt
men de lijst der geschriften van Jan van Leeuwen, t. w. in hs. 2927
der Koninklijke Bibl te Brussel, waarnaar POMERIUS ' geschrift uitgegeven werd in het Ode deel der Analecta Sollandzana (1885), en dan
nog door eene andere hand bijgevoegd Verg J G R ACQUOY, Het
Klooster te ffmndeshezm en zin invloed 2, 215, noot I. Deze lijst telt
.;drie en twintig titels (zie de Analecta Bollandzana 4, 310).
POMERIUS '
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groote gaven en verdiensten worden uiteengezet, geschreven, en zich daarbij, naar het voorbeeld zijnspriors, van zijne moedertaal bediend. Deze ascetische
werken zijn zoo min als de lofredenen van belang ontbloot :afgezien van wat beide voor de Middelnederlandschetaalstudie kunnen opleveren , zou het de moeite loonen,
in de eerste den invloed van Jan van Ruusbroec, niet
alleen wat de wijsgeerige denkbeelden, maar ook wat
taal en stijl betreft, na te gaan ; terwijl de tweede, al
zijn de mededeelingen welke zij over levensbijzonderheden van Jan van Ruusbroec bevatten alles samenge
nomen vrij schaarsch --- de derde is in dit opzicht de
belangrijkste —, ons voor alles duidelijk laten zien welk
een machtigen indruk Ruusbroec's persoon en levenswandel op zijne naaste omgeving maakte.
Van Jan van Leeuwen's ascetische werken werd totnu toe, jammer genoeg, niets uitgegeven ; het is een
verzuim dat ik, als de omstandigheden het toelaten,
eens zal pogen goed te maken. Evenmin als de taal
kundigen hebben de geschiedschrijvers der mystiek er
zich om bekommerd ; doch daarvan ligt de verklaring
bij de hand : de werken van den kok van Groenendaal
werden niet, zooals die van Jan van li uusbroec, noch
bij zijn leven, noch later, in het Latijn vertaald.
Alleen van zijne lofredenen op den eersten priorvan Groenendaal zijn er een paar bekend : ze werden vóór
eene halve eeuw op zeer gebrekkige wijze uitgegevendoor Jan Frans Willems (r), voorafgegaan door eene
korte inleiding, waarin eenige bijzonderheden uit het
leven van den goeden kok in een verkeerd daglicht
werden gesteld(2). Daarbij liet Willems het daarenboven,
(I) In het Belgisch Museum 1845, blz 221 vlgg
ontleende zijne uit hun verband gerukte mededeehngen
over het leven van den goeden kok aan het door hem zelven vermelde
werkje van P CROON, Cocus Bonus ofte Geestelycke sznnebeelden ende
Godvruchtige Uyt-legginghen Op alle de ghereetschap van den Kock
(Brugge 1663, 2 de dr Antw. 1665), waaraan voorafgaat niet eene « om=
standige », zooals WILLEMS zegt, maar eene korte levensbeschrijving van
Jan van Leeuwen, hoofdzakelijk gecompileert naar de reeds vermelde uit.
voerige levensbeschrijving door Herficus Pomerius (zie boven bl. 169, noot).
(2) WILLEMS
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niet : hij gaf tevens als zijne meening te kennen « dat
er weinige regels in 's mans schriften aangetroffen worden
die goed te samen hangen, of van een gezond verstand
getuigen » (i). De werken van Jan van Leeuwen waren
noch zijn echter onverstaanbaar ; maar Willems verstond ze nier. Dat « 's mans » uitspraak onjuist is, zou
nog zoo erg niet zijn, als ze naderhand door latere
geleerden niet klakkeloos was overgenomen : niemand
minder dan Moll, die de door Willems uitgegeven stukken
voor fragmenten van eene en dezelfde lofrede aanzag,
en destijds nog mocht meenen dat Jan van Leeuwen
nooit anders dan die ééne lofrede schreef, noemde ze,
« dit zonderlinge stuk, vol vromen onzin » (2). Van
Otterloo, in zijn bekend werk over Ruusbroec, maakt
het nog erger : volgens hem boezemen Jan van Leeuwen's
geschriften ons a van wege het volkomen gemis aan
samenhang en geregelden gedachtengang, dat ze kenmerkt, weinig belangstelling in. Willems geeft... een
voorbeeld van zijn stijl. Het is een lofspraak op
Ruysbroeck in proza, hier en daar met uiterst gezochte
rijmwoorden, wij zouden haast zeggen gelardeerd. Het
geheel is niet veel meer dan vrome onzin » (3). En nog in
de laatste jaren schreef Jan te Winkel : « De leekebroeder
Jan van Leeuwen van Afflighem, .. een ongeletterd,

beschaafd, maar in ascetische geestdrift schier
ongeëvenaard man, (trad) als lofredenaar van zijnen
prior op,.. in verscheidene nog onuitgegeven mystieke
weinig

(i) BelQzsch Museum, 1845, blz 222
(2) Zie W. MOLL, De boekei y van het St. Bai barakloostt r te
Delft, iii de tweede helft der v ftzende eeuw (Amst 1857), blz q.2;
2 de mtg. in het Kerkhzstorisch Archief verzameld door N. C KIST
en W MOLL 4, 209 vlgg. De hier aangehaalde woorden staan aldaar
bl. 281.
(3) VAN OTIERLOO, Johannes Ruysbroeck. Een Bydrage tot de
kennis van den ontwikkelingsgang der Mystiek (Amst 1874) 139,
noot. — Ik begrijp niet waarom VAN OTTERLOO, die het werk
van Henricus Pomeiius kende en blijkbaar ook gebruikt heeft, de door
Willems' uit P. CROON aangehaalde levensbijzonderheden overneemt,
terwijl ze door CROON zelf uit POMERIUS ' levensbeschrijving van Ruus*
broec's bok genomen zijn.
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geschriften, die gedeeltelijk in rijmend proza vervat
zijn, maar niet zelden tot baanlijken onzin schijnen
over te slaan o (i) Het steekt den lezer de ooges uif, dat de
eerre den anderen heeft nageschreven. Jan van Leeuwen, de
schrijver van drie en twintig ascetische schriften, « een
,ongeletterd, weinig beschaafd man » gescholden op grond
van dezelfde handelingen waarmede hij de bewondering en
roden naijver zijner kloosterbroeders verwekte ! Dat heeft
Willems gedeeltelijk op zijn geweten -- gedeeltelijk !
want de nakomers moeten de voorgangers controleenen ! —
en deze niet « vrome », maar stellig « baarlijke » onzin
Zal door het gezag van een man als Jan te Winkel
nog verder verbreid en nagebauwd worden, als er door
een onbevooroordeeld onderzoek geen orde op gesteld
wordt. Al bleek dan nog, dat het nauwelijks de moeite
loont de werken van Jan van Leeuwen te doorworstelen
A-- wat echter niet waarschijnlijk is, nadat mannen als
Pomerius, Busch en Miraeus er hoogen lof hebben aan
toegezwaaid (2) —, toch zal hij blijven verdienen dat zijn

( t) In zijne Geschiedenis der Nederlandsche Lett, rkunde I, 5>4
(2) POMERIUS in zyne reeds vermelde levensbeschrijving van JAN
VAN LEEUWEN - BUSCH in zijn Clzronzcon Windesemense (ed Rosweyde 1621) 176 • « In monasterio VirtdisNailis duo fuerunt magna
ecclesiae Dei luminaiia spiritu sapientiae et inteilectus illustrata, videlicet Dominus Iolzannes Ruysbroeck Piior ibidem Alter eins cocus
fust, qui in omni sua occupatione altioris dicebatur contemplationis
,quàm iste Prior suus, piout lii ri teutonicales ab ipso editi legentibus manifestant » — Miraeus in zijne Fistz Belgtcz et Burfmndzci
(Bruxelles i 622) 717 « Opera elus ascetica ibidem (t w te Groenendaal) Teutonico idiomate exstant manuscnpta, digna profecto qu in
omnes hnguas transfundantur » In het necrologium van het klooster
te Groenendaal wordt daarenboven gezegd . « Perfectionem hujus sancti
virï libri siu quos indubie spinti Dei plenus ipsemet (hs et met)
Scripsit atque dictavit perspicue dem[onst]rant » (aangehaald naar de
Analecta Bollandzana 4, 309 noot) — VA\ UTTERLOO twijfelt niet,
of Jan van Leeuwen is wel degelijk « een zeer vroom man geweest;
dat hij echter door zijn tijdgenooten hoo reer gesteld is geworden,
dan hij veidient », beschouwt hij als zeker « Het moet wel een
erdet, na den aaahef van
wonderlijke tyd geweest rijn », zegt
de eerste lofrede op Ruusbroec aangehaald te hebben, « waarin mannen geNonden werden, die zulke nonsens hoven de diepzinnige en
gespieide taal van Ruysbroeck stellen » Het spreekt vanzelf dat
deze uitspraak niet opgaat, daar de hooge dunk welke POMERIUS
hij N
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naam steeds met eere wordt genoemd, omdat hij er
niet tegen op gezien heeft zijne moedertaal te gebruiken
in een tijd, toen alleen de in het Latijn geschreven
« boeken van geestelicheden », zooals Broeder Gheraert
uit Herne ze noemt, in trek waren.
Met het doel, het door mij zooeven bedoelde
.onderzoek voor iederen belangstellende mogelijk en
gemakkelijk te maken, daardoor den goeden naam van
Ruusbroec's kok in eere te helpen herstellen, en niet
het minst ze binnen het bereik der geschiedschrijvers
onzer letterkunde te brengen, worden hier Jan van
Leeewen's lofredenen op zijn prior zoo volledig mogelijk uitgegeven.
Daarbij stonden mij twee handschriften ten dienste.
Het eerste is een papieren codex berustende op de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, n° 2559-2562, -waarin
-fragmenten van « boeken » uit vei schillende tijdperken
der i 5de eeuw omstreeks 15,3 samengevoegd zijli. Zooals
het handschrift daar nu ligt, bevat het 249 bladen,
200 mm. hoog bij 170 breed. Het grootste gedeelte dag-teekent uit de allerlaatste jaren der 1 5de eeuw, t.w. blz. i128 en 133-172, welke met eene leelijke, onregelmatige
hand geschreven zijn ; blad 12Q-133 zijn van eene andere
hand uit hetzelfde tijdpeik; bl. 173-1 7 6 zijn een fragment van een ander handschrift, waarschijnlijk na
i 3oo geschreven ; bl. 177 tot het einde is een deel van
nog een ander handschrift uit de tweede helft der

15de eeuw. Op een blad vooraan leest men de volgende
belangrijke aanteekening, waaruit blijkt dat dit handschrift
eens heeft toebehoord aan het Windesheimsche vrouwenklooster « Domus B. Mariae in Galilaea », te Gent
gesticht in 1433 (1)
Busex en MIRAEUS omtrent Jan van Leeuwen gehad hebben wei
_zal steunen op zijne ascetische geschriften, en niet op zijne lofredenen.
Deze laatste ontleenen immers veeleer hun belang aan dei man
-waarop zij doelen, dan aan hem die ze schreef.
(t) Zie over dit convent : J G R ACQUOY, Het Klooster le W ndesheim en zyn invloed 3, 218-219.
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Desen boeck behoert toe de Canorckers Regu
hers der Clooster van Gahleen binnen
Glhendt die ons ter eeren Godts ghegheven es met anderen
by B Jan Stevens alhier Rector
Anno XV' lxxiij

En daaronder
Bidt voor syn ziele

Bovenaan van dit blad, met groote gotische letters:
Mijn hope God

Wellicht het devies van B. Jan Stevens.
Het handschrift is nog voorzien van zijn oor-spronkelijken band, welke zeer mooi geweest is en
gedeeltelijk nog is : in het leer zijn zinnebeeldige voor-stellingen van het geloof, de hoop en de liefde geprent,
met onderschriften : fides, spes, caritas. De sloten zijn
verloren en de rug is gerestaureerd.
Voor ons is alleen het gedeelte, dat bl. 1-128 en,
133-172 omvat, van onmiddelli j k belang, omdat het een
aantal grootere en kleinere uittreksels uit de geschriftenvan Jan van Ruusbroec en van Jan van Leeuwen, allerlei
andere ascetische tractaatjes en daarenboven nog stichtelijke liederen bevat: Onder de wei ken van Jan die Coc
zijn ook de hieronder medegedeelde lofredenen op Jan,
vanRuusbroec.
Men ziet dat deze codex in 't geheel geen « lijvige
bundel » met wei ken van Jan van Leeuwen is, zooals
hij wel eens genoemd is (I).
Het tweede handschrift, waarin deze lofredenen
voorkomen, is het Ruusbroec-handschrift D, geschreven
in 1461, eveneens berustende op de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Eene beschrijving van dezen codex
mag hier overbodig geacht worden.

A

(i) T. w. door WILLEMS, Belg Mus. 1845, 221, en, naar dienas
oorbeeld, door VAN OTIERL00, t. a. p. 140 (noot).
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De ascetische werken van Jan van Leeuwen zijn
bewaard gebleven in twee perkamenten ha ndschriften,
welke thans berusten op de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel : n r 667, uit de i 5de eeuw, en n r 888, geschreven
in 1543. Een derde handschrift derzelfde boekerij, n r 11989,
uit het einde der I 5 de eeuw, bevat slechts enkele tractaatjes ; terwijl een vierde, n r 11859, een klein papieren
boekje uit de 17de eeuw, slechts een onbeduidend
uittreksel bevat. Verder vindt men een tractaatje, getiteld
« Leeringen van Ruusbrucs koc », waarschijnlijk een
uittreksel, in een codex welke vroeger toebehoorde aan
Prof. W. Moll en thans op de Universiteits-bibliotheek
te Amsterdam berust (i); en een ander in den Codex
Vossianus n° 12 in-4° der Leidsche Bibliotheek, met het
opschrift : Ruusbroec's kock leert ons wat dat beghinsel
is dor heylicheyt.
Andere handschriften van de werken van den kok
van Groenendaal zijn me op 't oogenblik niet bekend.
Ik moet er echter bij zeggen dat ik mijne nasporingen
daaromtrent nog niet ver uitgestrekt heb, daar zulks
voor mijn tegenwoordig doel niet noodig was Wordt
het eens gedaan, dan kan een goeden uitslag niet
twijfelachtig zijn : reeds in het necrologium van het klooster
te Groenendaal wordt gezegd dat de geschriften van
Jan van Leeuwen t' allen kant werden vermenigvuldigd
« Anno Domini M. CCCLXXVII obiit frater JOHANNES
dictus Leuwe, de Halighem, primus coquus hujus
monasterii, secundus conversus. Perfectionem hujus
sancti viii libri sui quos indubie Spiritu Dei plenus
ipsemet (hs. et met) scripsit atque dictavit, per diversa
loca et regiones multiplicati, perspicue dem[onst]rant » (2).

(I) Nummer 23 van den Catalogus van Handschriften uit de Bibliotheek van welen den Hoogleeraar WILLEM MOLL,... aangekocht voor de
Bibliotheek der Universiteit te Amsterdam (Amst. 1880)
Het hs. is thans gemerkt I G. 23 (d i. kast I, plank C-, n r 23).
(2) Aangehaald naar de Analecta Bollandiana 4, 309
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Er bestaan echter nog duidelijker aanduidingen. In
de boekerij van het Sint-Barbaraklooster te Delft berustten, blijkens een catalogus uit de tweede helft der I Sde
eeuw (i), twee handschriften van Jan van Leeuwen,
aldus aangegeven : 65. Ruusbroec van die koc en 67. Dat
boectgen van die koc. Moll, deze boekenlijst commentarieerende, heeft in deze twee nummers afschriften
gezien van een zelfde werk, t w. van de lofredenen op
-den prior. Het behoeft geen betoog, dat zulks alleen
van nr 65 met zekerheid kan beweerd worden ; met
_Ruusbroec van die koc wordt bedoeld : het of de geschriften
ov I' Ruusbroec door den kok, evenals wij zeggen zouden:
de Hendrik Conscience van Pol de Mont, de Lessing
van Erich Schmidt:, enz. Maar de titel onder n o 67 is
veel ruimer : met Dat boectgen van die coc wordt
bedoeld een handschrift bevattende wei ken van den kok,
waaronder ook de lofredenen kunnen zijn.
Dat het eigen klooster van den goeden kok een
afschrift zijner werken bezat is slechts natuurlijk ; het
tegendeel zou ons met recht bevreemden. Wij vinden
dan ook in de lijst der handschriften toebehoorende
aan het klooster te Groenendaal, ten behoeve van
,Sander us in 1640 opgemaakt door Andreas Valerius, de
volgende melding : Item IOANNIS , DE LEEUVVIS, vulgo
Boni Coci, Conuersi Monasterij Viridi Vallis, Opera
varia :llanuscripta (i).
Wellicht is enne der boven vermelde -Brusselsche
handschriften 667 en 888 identisch met den codex door
Sanderus bedoeld : menig handschrift, eens het eigendom van dit en andere Brabantsche kloosters, is op de
.Koninkli)ke Bibliotheek te recht gekomen. In geene
dezer twee codices bevinden zich echter aanteekeningen
die in dezen zekerheid kunnen verschaffen.

(i) Uitgegeven en gecommentarieerd door W MOLL Zie de nadere
aanwijzing der uitgaven boven biz 171, noot 2
(2) Zie A. SANDERUS, Billzotheca Belg-ica Manuscrzpta (Insulin
4644' 2, 141.
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Hieronder volgen thans de lofredenen, uitgegeven
naar het Brusselsch handschrift 2559, door mij met
H aangeduid. Van D zijn de varianten opgegeven. Ik
heb H tot teksthandschrift gekozen niet alleen omdat
het op verschillende plaatsen betere lezingen \heeft dan
D en ook vollediger is, maar omdat de taal veel
zuiverder Brabantsch is dan die van D, en we dus
veilig mogen aannemen dat H dichter bij het origineel
staat dan D, aangezien Jan van Leeuwen een Brabander
was (i). -Toch kan men duidelijk merken dat H in
Vlaanderen geschreven werd : men lette b. v. op de
bijna regelmatige rekking der korte klinkers ook el fiers
dan voor gedekte r (2), welke rekking aan het Brabantsch
dialect der middeleeuwen niet eigens was ; verder op
gestrecht en gerecht, zuivere Vlaamsche vormen, welke
door Jan van Leeuwen met opzet zouden kunnen
gebruikt zijn om der wille van het rijm, wat echter
niet waarschijnlijk is, want D is ook door een Vlaming
geschreven, die het oorspronkelijk Brabantsch veel minder
heeft geëerbiedigd dan de schrijver van H en die dus,
die vormen in zijn voorbeeld vindende, ze zeker
zou bewaard hebben : D heeft echter gestrect en
gerect.
Handschrift H is vanwege het bestuur der Koninklijke Bibliotheek gepagineerd : de cijfers aan den
rand vei wijzen dus naar de bladzijden, niet naar de
bladen.

(i) De goede kok was geboortig van Afflinghem bij Aalst.
(2) Daarom moet maen = man (blz i 83 r. I5) met geen uitro:pingsteeken versierd worden, zooals Willems deed.
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I. Hoe brueder Jan de coc van Gruenendale, priemus cokus, den iersten prioer
prijnst ende loeft.
Ant ic en bekendere in eertrike noyt meer dan
enen, dat veetic wale, dan her Janne van
Ruscbroeht, prioer van Groenendale ; hi es
vervolt van den heilegen gheest te male ; te rechte heet hi
van groenen nederen dale, want sine minne heeft vervult
hemel ende eerde ende alle creatueren, also fJ verre alst in
Jo hem es. Prioer van Gruenendale ! hoert sine stemml, soe
doedy wale, want sine scrijft es Gode bequame. Ende
altoes eert ter eren Gods sinen name. Want ic hebbenne
groet ghesien, aerm sundech mensche, met minen gheeste
in hemelrike, daerboven in deweghe leeven ; in die alre
I5 claerste scijerheit die God in minen gheeste verleijsten
mach, soe saghijc hem ende niemene eel. Ende hi en
veeets selve niet dese heimelecheit, noch engheen goet dat
my God ie ghedede overmids sine ontfermherticheit. Dat

I. 1-3 In D luidt het opschr ft aldus: Hoe dat broederdan van leeuwen
die goede coc van groenendale den iersten prior van groenendale her jan van
ruysbroec prijst ende loeft 3 prijnst hier en elders wordt prijs = laus, en
prijsen = laudare telkens verward met prijs, prijnse = captura, praeda. 4
Want in Hstaat de roode hoof dletter omgekeerd (Av)!—eertrike D ertrijc.
5 enen D eenes. — janne D jan. 6 ruscbroeht deze vorm met t is zonderling; D ruysbroec — prioer D prior. — es D is 7 vervolt H verwolt ; D
vervult. — heilegen D heyhghen. 8 sine D sijn. — vervult H verwlt,
9 eerde D erde. — creatueren D creaturen. — also D alsoe. io es in H
op ratuur ; D is. — prioer D prior — groenendale D groenendale. — sine
D sijn I i doedy D doelli. — sine scrijft D sijn scrift -- es D is.
12-13 ic hebbenne groet ghesien aerm sundech mensche D ic arm sondich
mensche hebben groet ghesien 14 hemelrike D hemelnic. — daerboven
-in deweghe leeven ontbreekt in D. — alre D alder. 15 scijerheit D
chierheit — die God in mines gheeste verleijsten mach soe ontbreekt in D.
i6 mach sae H soe mach. — saghijc D saghic — memene eel D niemant
.el 17 heimelecheit D heymelicheit 18, ie D ye — overmids D overmits. — sine D sijn
c
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ren seidic noch noyt egheenen mensche noch in biechten,
noch daer buten, opdat ic selve onbekint ende ongheaecht
bleve van allen menschen die in eertrike sijn. Ende voertmeer eeuwelijc onbekint' begheric te blivene, op dat God
5 eeweghen loef ende eere hebbe van allen saken. Daer
om hebbic u dit voer seit, op dat ghi sine heileghe
leeringhe hoert ende daer bij blijft, ende vaste inwert
crijcht ; soe en moechdy niet 11 dolen in vremden
scolen, want sine leringhe es rechte van boven neder
0 vloeiende dore hem, overmids dat gheesten Gods, dat
dore hem eebt ende vloeit. Ende boven doverste deel
sijns gheests hoert haer die eenvol(de)ghe waerheit,
daer hi alle waerheit ontfeet, sonder middeel van Gode.
Hier omme spract hi altoes met huwen tonghen, dat
alle den ghenen verwonderende' wondert diet horen ;
selke werden soe doef si wenen verdoeren. Her prioer
van Gruenendale, te rechte maghic u prinsen wale
boven alle menschen van eertrike, want ic en wet
niegherincs uws ghelike ; want u leeringhe es goet
20 ende recht, ende ghi sift alder werelt dienstknecht ; u
minne hebdy wide uute gherecht ende gestrecht met
seidic D seide
mensche D mensce.
— egheenen D enghenen.
onbekint D onbekent' ongheaecht D ongheacht 3 die in eertrike
sijn ontbreekt in D — voertmeer D voirtmeer 4 eeuwelijc D ewehc. —
onbekint D onbekent. 5 eeweghen D ewighen — loef D lof — eere D
eer. — daer D dair 6 hebbic D heb ic — voer seit D voir gheseet —
sine heileghe leeringhe D min heyhghe leringhe 7 hoert D hoirt — bij
vremden D vremder. 9 sine D
D bi 8 moechdy D moechdi.
— es D is. — rechte D recht to vloeiende D vloyende. — dare D doer.
overmids D overmits. — (I s") dat D den. I I dore D doer. — eebt D
ebbet. — vloeit D vloyt. 12 hoert haer (d z hier) D hoert — eenvoldeghe H eenvolghe, D eenvoldighe 13 hi D hy. ontfeet D onfeet. —
middeel D middel. — Gode H gods, D gode 14 omme D om. — spract D
verdoeren D verdoren. — prioer D
sprac i6 werden D worden
prior 17 gruenendale D groenendale. prinsen D prisen 18 alle in
H verbeterd uit allen : de n is uitgekrast, doch nog goed zich tbaar. —
van eertrike D in ertryc. — wet D weet. 19 niegherincs D nieuwerincs.
— uws D yes
uws).
leeringhe D leringhe. 21 minne H moe. —
gestrecht D
hebdy D hebdi
gherecht D gherect.
uute D uut.
ghestrect.
2
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Cristus ane dat ghebenedide cruce, dat ghi hemelrike
dorevaert teenen druusce. Ende in uwen bloeten overghanghe doedy Gode gnoch ende alder werelt, ende . M .
fout daer boven. Van hem maghic mi wel beloeven,
5 bat dan van iemene in eertrike. Ic settene boven alle
ghelike alse enen scerafin in hemelrike, den hoechsteni
D 288a. inghelen II ghelike. Daer toe drecht hi ene effene ghelijcheit Gods, want sijn leeven es wel gheregheert al'
hemelrike ende oec eertrike doete; met sijnre teringhen
H 49. 10 ghelijct ÍI den leevene ons heeren Jhesu Cristi (ende}
heeft hi ons ghehouden dat ghemeine middeel ende
effene wise der heilegher kerken sonder voernementheit
van buten, op dat hi onghesier. ende ongeaecht bleve
van allen creatueren sonder heileghen schijn van bene.
15 Siet, aldus heeft Hese goede heileghe maen hem ontroecken alle scierheit der werelt ende heeft Gode op
allen siden gnoech gedaen beide in hemelrike ende oec
mede in eertrike. Ende alse hi ons ontvalt, soe neket
onser dunckerheit. Maer doech heeft hi ons doude20 testament ende oec dat nuwe te gadere ghevoecht.

1 ane D aen. — hemelrike D hemelrijc 2 dorevaert D doervaert. -teenen D tenen –® druusce D druysche. — bloeten D bloten -- overghanghe D overgheven 3 doedy D doedi — gnoch p ghenoech. -.M. fout D dusentfout. 4 mi D my. — beloeven D beloven. 5 iemene I^
yemande. — eertrrke D ertajc. 6 alse D als — scerafin D seraphim
7 inghelen D enghelen. — drecht D draecht. -- ene D een 9 hemelrike
D hemelrijc. — oec ontbreekt ira D. — eerttike D ertrijc. — doere D dore.
— met sijnre leringhen ghelijct (d. a.* ghelijct et: et slaande op sijn leeven
van r. 8; D met sijnre ghelijcheit to ende niet in H noch in D.
II heeft hi D hr heeft — ghemeine D ghemene. — middeel D middel. —
ende lezing van D ; H eene. 1 2 effene D effen. — heilegher D heyhgher.-.
— voernementheit D voirnementheit 13 ongeaecht D ongheacht.
creatueren D creaturen. — heileghen D heyhghen. — van in H voorafgegaan door van heileghen doch doorgeschrapt — 1Qetae D levene,
15 heileghe D heylighe. — ontroecken D ontrocken 16 scierhert D
chietheit 17 gnoech D genoech. — gedaen D ghedaen -- hemel:rke D
hemelrrjc. 18 mede ontbreekt in D — eertrike D aertiijc — alse D als.— neket D naket 19 dunckerheit D donkerheit — Maer D Mer. —
-doech D doch. -- heeft hi D soe heeft hi. 20 gadere D gader.
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Recht alse een licht des dachs, die den nacht vercleert,
es hi Cristum na ghevoelghet met sinen levene ; alse
ene ghehele offerande of ene heileghe presentacie was
sijn gheest gaende ende comende van Gode tot Gode.
5 Cort alse ene blicsceme ghaf hi Gode sinen gheest over
in enicheit boven alle stade der hemelen, daer hi Gode
sach in die overste scierheit, ende sijn ben sal daer
groet ende overvloedech sijn. Maer ic en can mi daer
hem niet gheliken, aerm sundech woerm ; nochtan
10 bekinnic al sinen heileghen staet van binnen. Her Jan
van Rusbroecht, prioer van Groenendale! nu blijft in
vreden met Jhesus Cristus onsen heere. Ic hope wi
en sceden nemmeere.

(Wordt vervolgd.)

WILLEM DE VREESE.

I Recht H rechts, D recht — alse D als. — dachs D daechs, —
vercleert D verclaert. 2 es D is. — na ghevoelghet D naghevolcht. —
alse D als. 3 ene ghehele offerande D een ghehke (d. z. gheheelhke) offerhande. — ene heileghe D een heilighe 4 tot D te. 5 alse D als. — ene
blicsceme D een bhxeme, — ghaf D 'gaf. 7 scierheit D chierheit. 8
overvloedech D overvloedich — Maer D Mer 9 hem an D vóór daer
geplaatst — aerm sundech woerm D arm sondich worm. TO bekinnic
D bekennic — heileghen D heyhgben 1 1 van rusbroecht ontbreekt in
I) . — prioer D prior 12 heere D here 13 sceden D sceyden. — nemmere D nemmermere.
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VACANT'IEFEESTEN.
Het Davids Fonds en de Landsbond te Brugge.

Nederlandsch Letterkundig Congres, dat dit jaar
te Antwerpen moest gehouden worden, werd wegens
den kiesstrij d tot het volgende jaar verschoven.
Dat er, als naar gewoonte, het heele Vlaamsche Land
door, eene reeks welgeslaagde gouwdagen plaats hadden,
(te Du ffel, voor Antwerpen en Brabant, te Bilsen, voor Limburg,
te LichterveIde, voor West-Vlaanderen en te Gent voor OostVlaanderen), stippen we aan terloops met genoegen en waardeering. Het spijt ons er geene volledige verslagen over
te bezitten en gaan over tot de buitengewone Feesten en
Vergaderingen : de plechtige onthulling van de Haerne's standbeeld te Kortrijk, op i8" Oogst, de algemeens Feestvergadering van het Davids-Fonds te Brugge op 25n en 2611 Oogst,
en eindelij k op I n September, insgelij ks te Brugge, den zitdag
van den Vlaamsch Katholieken Landsbond.
ET

Over de Kortrijksche feesten knippen we, uit « Het
van 22 n Oogst, de volgende algemeene
beschouwing :
« De feesten De Haerne (lees : De De Haerne-feesten),
te Kortrijk, zijn goed afgeloopen : maar op zijn Fransch!
Buiten de redevoeringen van de heeren Schaepman en De
Gryse en eenige opschriften, was alles Fransch. Fransche
vlaggen waren er ook te zien, en fransche maatschappijen.
Wij vragen ons af wat Frankrijk met de feestviering van
een der stichters van Belgic's onafhankelijkheid te zien
heeft ! 't Is waar dat het er niet gelukt is Belgie door
Vlaamsche Volk »
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wapenen of diplomatie in te palmen, en 't heeft toch zulke
goesting ons in te zwelgen. Daarom maakt het nu den
Belgen schoone oogskens, spreekt gansche dagen van verbroedering en verpest en verbastert ons volk met zijne
boeken en bladen. En de hoogere standen, de overheid die
deze verbastering niet tegenwerken, door het onderwijs te
vervlaamschen, klagen dan over het gebrek aan vaderlands liefde bij de Belgen i Maar zij plu'.ken wat zij gezaaid
hebben : 't is altijd Frankrijk alhier e a Frankrijk aldaar.
Hoe wil men hebben dat het volk dan niet Frankrijksgezind zij en bijgevolg niet vaderlandslievend ! »

Nog wapperden aan alle gevels, heel de stad door, de
vlaggen en wimpels welke, den vrijdag te voren, aan Brugge
zijn feestuitzicht hadden geschonken, bij het vieien van de
heugelijke stemming der nieuwe aanleghaven te Heist, toen,
op Zondag 2311 Oogst, een stoet van Brugsche maatschappijen de vreemde leden van het Davids-Fonds aan de Spoorhalle ging afhalen om ze te begeleiden naar het Stadhuis,
waar het Gemeentebestuur hun den welkomgroet zou brengen.
In de schepenzaal bevonden zich de heeren schepen
Fonteyne, in officieel kostuum, van Ockerhout , senator,
Dr. Steenkiste en Strubbe, gemeenteraadsleden.
De heer schepen Fonteyne verwelkomt in hartelijke
bewoordingen de leden van het Davids-Fonds. Gij werkt, zegt
hij , om het volk zij n verleden te doen waardig zijn en dat
streven is edel. Moge het Davids-Fonds groeien en bloeien !
De eerw. heer Dr. Claeys, lid van het hoofdbestuur,
bedankt, in de afwezigheid der heeren Prof. Willems, voorzitter,
en Minister Schollaert, ondervoorzitter, en herinnert dat, twaalf
jaar geleden, het Davids-Fonds insgelijks te Brugge bijeenkwam.
In Brugge rijst den Vlaming het visioen der oude dagen
van rijkdom en roem v6or den geest. In die dagen was
Brugge eeile verloofde ook der zee. Nu zien wij weer de
glorierijke stad met den oceaan verbonden, dank aan de
volhardende pogingen van het Stadsbestuur en van de vertegenwoordigers des volks in Kamer en Senaat Heil hun!
De eerw. heer De Quidt, voorzitter van het Brugsche
Davids-Fonds, bedankt op zijne beurt het gemeentebestuur
van Brugge.
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Daarna begaf de stoet - zich naar de Parijsche Halle,
alwaar om 5 uren de algemeene vergadering plaats had.
De heer van Ockerhout, senator, eere-voorzitter der
Afdeeling van Brugge, opent de veigadering en bedankt
h°t Davzds-Fonds omdat het de stad Brugge heeft verkozen
voor het houden zijner algemeene zitting. Hij wenscht de
leden van dat genootschap welkom in de stad van Breidel
en De Coninck, welke thans volop in vreugd is, omdat het
eerre toekomst van nieuwe welvaart te gemoet ziet
De eerw. heer De Quidt, voorzitter, stuurt eenige woorden
van dank tot het Davids-Fonds. Hij wenscht welkom aan d e
strijders voor de moedertaal.
Wij allen zegt hij, zijn broeders; nu, broeders moeten
elkander steunen, elkander een verkwikkend woord sturen en
elkander helpen
In gevoelvolle worden schetst spreker het verval van het
Vlaamsche volk; ten slotte brengt hij hulde aan kanunnik
David die met zoovele andere mannen van talent gestreden
heeft om Vlaanderen opnieuw zijnen luister van vroeger
te doen herwinnen.
Hij brengt insgelijks hulde aan de stichters van het
Davids-Fonds, dat zoo krachtig ievert voor de taal, de zeden
en den godsdienst van het Vlaamsche volk.
De eerw. heer Dr. H. Claeys dankt namens het Hoofdbestuur van het Davids-Fonds den heer senator Van Ockerhout, eerevoorzitter en den eerw. heer De Quidt, voorzitter der Brugsche afdeeling, voor hunne hartelijke gelukwenschen.
Hij zegt nagenoeg :
Wij komen hier toe in blijde dagen.
Welhaast zullen de verzen van Ledeganck :
« Wie ooit een dooie maged zag, »...
er verre af zijn, een actueelen toestand te schilderen en, enkef
nog aangehaald worden om hunne kunstwaarde en hunne
vroegere toepasselijkheid. Brugge rijst heden voor onze oogen
als een levensrijke maagd, in feestgewaad getooid, met den
straal van hoop en moed in den helderen blik, met den voet
vooruit om hare nieuwe toekomst in te gaan, met de rechte
hand gestrekt naar de zee, de immer milde bron van hare
verledene en toekomstige welvaart.
Hij kwam terug op de woorden van hulde, aan Davidtoegesproken.
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De heer Noterdaeme, secretaris der Brugsche afdeeling
,doet verslag over de werkzaamheden der Brugsche afdeeling,
waaruit blij kt dat deze afdeeling goed werkt, krachtig ievert
om den vaderlandschen geest en de liefde tot de taal onder
het volk te verspreiden.
Hij brengt ten slotte hulde aan wijlen den heer Verhoef,
,den oud-bestuurder der Brugsche Normaalschool.
De heer Roell (Lier), lid van het middencomiteit van het
Davids-Fonds, bekomt het woord.
In korte, doch wel doordachte woorden, doet hij de
verdiensten van kanunnik David uitschijnen. Concience leerde
het Vlaamsche bolk lezen; ons leerde kanunnik David schrijven.
Hij maakte de vergadering bekend, dat de stad Lier
het ontwerp heeft opgevat een standbeeld op te richten
aan kanunnik David, die te Lier geboren werd.
Er ontbreken nog een drietal duizend franken. Hij hoopt
.dat de leden zullen voorzien in die som. Inschrrlvingshjsten
zullen rondgezonden worden aan de besturen der verschillende
afdeehngen.
De heer Ossenblok, van Borgerhout, lid van het hoofdbestuur, spreekt na den heer Roell.
Hij moedigt de jonge schrijvers aan zich te wenden
tot het Davids-Fonds. Alleen die vereeniging is in staat aan
den schrijver te verzekeren dat hij zal gelezen worden.
Onze 7,000 leden zijn daar eene waarborg voor.
Hij doet daarna eenen kernachtigen uitval tegen de
slechte Vlaamsche lectuur, die, uit het Fransch vertaald,
bij middel van afleveringen aan 2, 3 of 5 centiemen per
week, onder het volk wordt verspreid en het kwade zaad
met milde grepen rondstrooit.
Het getal leden van het Davzds-Fonds moet aangroeien
en het zal aangroeien, maar men moet den weg weten.
Als voorbeeld verhaalt hij hoe de vrienden te Borgerhout het aan booid legden om hunne afdeeling te stichten
en eene afdeeling tot stand te brengen welke thans ruim
35o leden telt.
De eerw. heer Dr Claeys teekent in krachtvolle bewoording protest aan tegen den smaad en den hoon door
eenen socialist in het Belgisch parlement toegebracht aan
de onbevlekte nagedachtenis van onzen grooten romandichter Hendrik Conscience.
Heel Vlaamsch Belgie heeft meégestemd met het hart-
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roerend protest, dat uitgegaan is van waar het eerst moest
komen, van de kleinkinderen van onzen geliefden Conscience.
Zij hebben van hem geen ander goed geerfd dan den roem
van zijnen naam, de glorie van zijne verheerlijkte geest.
werken en van dat edel sti even waar de dankbaarheid der
Vlamingen de onbaatzuchtige liefde des harten in erkend
heeft en gehuldigd, -- geen erfdeel saá,mgewoekerd uit het
verkoopen van het gezveten.

Wij weten het wel : het lasterwoord, tegen Conscience
uitgesproken, werd in de bedoeling van den Spi eker voornamelijk gericht tegen de Katholieken • alle gunst, door Katholieken
toegestaan, is een dwangmiddel ; hunne ondersteuning is
slechts te bekomen ten koste van eigene overtuiging, eigene
waardigheid.
Maar tevens zeggen die woorden toch ook dat Conscience
de laffe, onedele mensch was, in staat zin geweten te verkoopen.
Doch welk is nu het feit, waar, bij die beschuldiging, op
gedoeld werd ?
De « belagen » van het werk van Pol de Mont « Hendrik
Conscience » bevatten dienaangaande volledige inlichtingen.
Aan de eerste uitgave van « Het Wonderjaar » werden
door Conscience wijzigingen gebracht. Reeds in 1839 werd
over die wijzigingen een pennetwist gevoerd ; en wanneet
Conscience in Antwerpen zich bij kiezingsstrijd aan eene
politieke partii had aangesloten, werden hem om de hertoetsing
van « Het Wonderjaar » noch grove woorden, noch zelfs lasteringen gespaard : « de schrijver kroop nederig en openlijk
voor de dweepzucht » Nog in 188o luidde het : « Le voilà au
service du principe d'autorité... Il retient ses compatnotes
dans l'esclavage clérical. »
Wat was er dan gebeurd met « Het Wonderjaar » 2 G. Eeckhoudt verhaalt hetgeen hij in 1881 uit den mond van Conscience
zelf daarover vernam.
De regeering wenschte voor de bibliotheken der gevangenhuizen en hospicién boeken van verkwikkende, opbeurende
lezing te vinden. De zedenpreek der stichtende werkjes, die
er voorhanden waren, wekten geen leeslust.
Maar ' eene commissie van onderzoek bracht bezwaren
in tegen « Het Wonderjaar » en tegen den « Leeuw van Vlaanderen ». Lezing werd gevraagd die eersen indruk zedelijk
verbeterend maken kon. Nu, de gevangenen en de verpleegden,
dikwijls meerendeels al te zeer gewend aan grofheden, zouden-
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uit de taal van Bi eidel, die aanhoudend vloeken uitsmeet,
niets goeds leeren of opnemen; het voorbeeld van Breidel
moest de grofheden, hun eigen, wettigen en aanmoedigen.
Zulks te begrijpen en in te zien, en mêehelpen om een werk
van beschaving en veredeling te bevorderen, is dat zoo laakbaar en kan er ooit daarbij spraak zijn van het geweten
te verkoopen ? Iets dergelijks gebeurde met «Het Wonderjaar ».
In dit v erk staan de Spanjaarden tegenover de Geuzen De
Spanjaarden zijn de vreemde verdrukkers; de Geuzen vertegenwoordigen de vaderlandsche zaak. Opzettelijk wordt al
het kwade tcegeeigend aan de Spanjaarden; de edele gevoelens,
de heldhaftige daden hooren aan de Geuzen. Maar de
Sp anjaarden zijn niet alleen de vreemdelingen, zij zijn ook
de Roomsch-Katholieken, terwijl de Geuzen de vijanden
van de Roomsche Kerk zijn. Zoo scheen het werk tegen
den Godsdienst eene vijandige richting te willen nemen; het
lag nochtans niet in Let inzicht van den schrijver de Katholieke
Kerk verantwoordelijk te stellen voor het hatelijke door
Spaansche verraders en beulen bedreven, en hij was overtuigd
dat het zeer te onpas zijn zou, zich bij de menschen, voor wie
men lezing vroeg, jegens den Godsdienst vijandig te toonen.
Om dit te vermijden en om over zijne bedoelingen allen twijfel
weg te nemen, bracht Conscience voor de tweede uitgave eene
nieuwe rol op het tooneel, een edel godsdienstig figuur.
Wat Conscience in de « Geschiedenis mijner jeugd »
schrijft over de wording vin « Het Wonden aar » bewijst zeer
duidelijk dat er aan Bene anti-katholieke strekking niet kan
gedacht worden.
Met zulk een streven zou Conscience zich overigens
buiten de baan geplaatst hebben die hij zelf heeft aangewezen
als de noodzakelijke en eenig mogelijke. In zijne redevoering
ter Koninklijke Academie van Belgie, den II Mei 1881,
herinnert hij hoe de zending en de plichten van den Vlaamschen
volkschrijver door hem en zijne vrienden werden opgevat :
« de jonge baanbrekers konden er zich niet in bedriegen...
Zij zouden alles eerbiedigen wol het Vlaamsch volk bemint en
eerbied it de Godsdzenst, het vaderlijk gezag, de huwelijkstrouw
en de eenvoudige kuischheid zijner zeden. » Is dat verheven toewijden van hooge gaven, dat opnemen eener edele
taak uit te leggen door een « verkoopen van geweten »?
Zetternam herinnert hoe er over de schriften van jonge
schrijvers, door de keus zelve van hun onderwerp, eene
4
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protestantsche tint. » kon liggen De geestijkheid kwam daar
tegen op. Die schrijvers hadden « redenen om op de beschavingschreeuwers, de zoogezegde liberalen te rekenen. Doch hoe
vonden zij zich bedrogen I Die mannen zonder geweten,
wier eenigste doel was in de kiezingen te zegevieren, die nooit
aen de verlichting van het volk dachten, die nimmer verdraegzaemheid of liefde uit hunne enge leeringen zogen, die
vermomde mannen zagen uit hunne kleine hoogte op de arme
schryvers nêer en lachten! Zy hadden hunne grondbeginselen
uit fransche boeken geput; zy hadden hunne opvoeding,
hun onderwys in fransche boeken gevonden; waerom was
er dan Vlaemsch noodig ? Waren er noz wel andere menschen
in de wereld dan die egoïsten ? En al waren er, moesten daerom
zy zich aen de verlichting dier menschen stooren, als zy zelven
slechts vooruitstreefden ? . . Hunne aenhangers in de gemeenteen provinciale raden, en in het ministerie te krygen, zie daer
het eenige doel dat die beschavingskraaijers zich voorgesteld
hadden »
En verder « Zeg niet dat onze jonge schryvers in hunne
grondbeginselen faelden , verwyt hun byzonder niet dat zy
zich verkochten, gelyk schaemtelooze liberalen en verstandelooze en laffe Vlamingen het gedaen hebben .. Voor het
overige welk liberael, die niet alle eerbaerhezd verloren heeft
zal de schryvers durven verwyten niet vrijzinnig te zyn gebleven,
daer de liberalen hen het eerst verloochend hebben ? »
Zoo schreef in 1849 de vrijzinnige en rechtzinnige
Zetternam -- die dood-arm stierf Hij is een wrekende getuige.
« Het eenige doel der Vlaemsche schryvers, zegt hij verder,
was hunne achteruitgeblevene broeders te verlichten en hen op
de hoogte der eeuw te brengen ; zy wilden ze gelyk maken met
de volkeren die eeuwen de weldaden der beschaving genieten.
Om tot dit doeleinde te komen moesten zy vooreerst de'
leeringzucht in het vlaemsche volk opwekken, zy moesten het
tot de lezing trachten over te halen. Het is moeijelyker dan
men denkt, eene natie, die zoo lang slaept wakker te maken;
nog moeijelyker is het haer te dtiungen haren geest te
beploegen. Het minste dat zy ontdekt, 't welk haer in hare
vadzigheid zal kunnen onderhouden, daer hecht zij aen als
aen eene redplank. Hetgeen nu het meest de Vlamingen van
het beoefenen van hunnen geest moest wederhouden, was
de schrik dien zy hadden van alles wat tegen hunnen godsdienstzin kon aendruischen, van alles wat inbreuk kon doen
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op het geloof hunner vaderen. Het moest dan vermeden worden
iets van dit alles aen te raken.
« De Vlaemsche letterkundigen waren verzekerd dat zy
niets ten nadeele van den vooruitgang des volks aenvingen, en
daerom deden zy het zoo openhartig Zy waren zoo overtuigd
van liet doelmatige en het goede hunner inzichten dat zy niet
eens vermoedden dat hunne toetreding tot de geestelykheid
hun later eenen hevigen aanval zou kosten. Zoo weinig dachten
zy daeraen dat toen de liberalen geholpen door domme valsche
,of verleide Vlamingen, welke vioegei het algemeen stelsel
goedgekeurd en gevolgd hadden, hun op eene geweldige wyze
aentastten, zy er over als verbluft stonden De stryd heeft
hun niet bedroefd, zij hebben daerdoor gezien hoe sterk zy
geworden waren, met welke razerny men geloofde hen te
moeten eenvallen en hoe de liberalen hen nu niet meer verachten, maei schenen te beklagen van zich geen dier mannen
aengehecht te hebben, welke zy vroeger zoo bespotteden. »
Ten slotte haalde Spreker aan hoe hij, in een huisgezin
te lande, had kunnen nagaan den indruk der lezing van « de
baanwachter »; hoe daar de eenvoudige lieden het verhaal
toepasten op eigen toestanden, en besloten : ja, zoo wil het
God , wie onrechtvaardig vervolgd wordt en lijdt, ondervindt
eens dat de wakende Voorzienigheid te hulpe komt en niet
gedoogt dat een huis onrechtvaardig ten onder gebracht
woide
Geeft hulde aan onzen edelen Conscience, die zitn lezend

wist op te beuren en in den strij d des levens te sterken!
Doen zij dat ook, zij , die onder ons volk de lezingen
verspreiden waarvan Conscience zegt :
« Niet waar, moeders niet waar,_ vaders ! gij weet dat
uit het Zuiden de zuivere zeden niet komen ? Dat de eerbaarheid uwer dochter in den vloed der uitheemsche dag-literatuur
geene waarborgen vinden kan ? Dat uw zoon op die markt
van oneer, van lichtzin en van besmettende wuftheid zijnen
geest niet veredelen kan 3 »
Dat ondervond een vader die, met de wroeging in het
hart, aan Spreker kwam verklaren hoe de lezing van sommig
werken, bij goedkoope uitgave in de werkmanshuizen rond
gestrooid, in zijn gezin zedelijke verwoestingen had aangericht.
Een dier noodlottige werken, bij afleveringen verkocht, hield
hij in de hand. Spieker las den titel : Germinal, van Em Zola;

volk

naar het Fransch, door ED. ANSEELE....
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De heer Prosper Victor stelt voor, dat het Hoofdbestuur
de jaariijksche bijdrage der leden voor één enkel jaar met
5o centiemen zou vermeerderen. Op die wijze zoude gemakkelij k de 3000 ontbrekende franken voor het standbeeld van
kanunnik David gevonden worden.
De heer Roell is tegen het b oorstel en de vergadering
vemerpt het dan ook.
De leden van het Hoofdbestuur waren in groot getal
opgekomen. Den Zondag hielden zij eene bestuurzitting, waar
voornamelijk gehandeld werd over werken, die het DavidsFonds uitg=ven zal. In die bestuurzitting werd de Eerw. Heer
Dr Claeys aangeduid als opvolger van onzen betreurden alge
meenen ondervoorzitter, den heer Mathot.
Te 8 12 ure heeft in het stedelijk Park een prachtig concert
plaats gehad, dat'gegeven werd ter eere van het Davids-Fonds.
De Cercle Insti aimenfal en de kooi zangmaatschappij Con-cordia voerden er hunne schoonste stukken uit
Meer dan drie duizend toehoorders verdrongen zich in
de wandelpaden.
Het park was prachtig verlicht dooi de zorgen van den
heer Dànneels.
Rond Io 1/2 uren werden Vlaamsche liederen door de
aanwezigen in unisson geestdriftig gezongen.
Den maandag te 9 uren, wordt door den kanunnik
Van Haeken, kapelaan van het H. Bloed, het H. Misoffer
opgedragen in die schoone, historische kapel, waar het
H. Bloed van onzen Zaligmaker wordt bewaard en die zoovele
groote zaken en mannen herinnert.
Na het evangelie houdt de heer Van Haeken eene korte,
doch kernachtige en van Vlaamschgezrndheid tintelende
toespraak, om de leden van het Davids-Fonds te bedanken het
voorbeeld hunner Vlaamsche vaderen gevolgd te hebben, die
telkens zij eene vergadering of bijeenkomst hielden, eerst het
H. Misoffer bijwoonden om den zegen en de verlichting
Gods te bekomen.
Na de mis wordt met de reliquie van het H. Bloed
gezegend, waarna de vergadering, opgeleid sloor den heer
Naert, ondervoorzitter der Brugsche afdeeling, den gekenden
bouwkundige die reeds zooveel oude gebouwen heeft hersteld,
de kapel, het museum van het H. Bloed en de benedenkapen
bezoeken. Dank aan de degelijke en verlichte uitleggingen
van den heer Naert, is dat oponthoud in die historische
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kapel toch lang genoeg om kennis te maken met het schoonste
en merkwaardigste dat aldaar te zien is.
Te 1 uren begeeft men zich naar St-Lodewyks-college
alwaar in de feestzaal, die versierd is, de aangekondigde
letterkundige zitting wordt gehouden.
Nemen plaats aan het bureel, de heeren De Quidt,
(voorzitter der Brugsche afdeeling), D r H. Claeys, Frans
Willems, Theodor Sevens, Deelen, Noterdaeme, Roeel, Ossenblok, Fr. Rosel, A. Van Geel, J. Boelens (allen leden van
het Hoofdbestuur) Naert (Brugge) en - Flamen, pastoor te
Meetkerke.
De eerw. heer Flamen, pastoor van Meetkerke, bekomt
het woord en handelt over de stad Brugge, welke door
sommige weemoedige en melankolieke dichters afgeschilderd
wordt als eene doode of slapende maagd. Ledeganck zong
van Brugge, die eene doode maagd geleek. Joris Rodenbach
en anderen schreven over Bruges la morte
Welhaalst zullen al die weemoedige ontboezemingen
niets anders meer mogen genoemd worden dan dichteilijke
grillen van ziekelij ke dichters, die nooit de weergave der
waarheid waren.
Neen, roept hij uit, Brugge is niet dood 1
Waar is de stad die gelijk Brugge hare helden weet
te vieren en in marmer en brons te vereeuwigen ?
Waar is de stad waar de moedertaal op stadhuis en in
provincieraad weerklinkt ?
Waar trekken de gilden met duizenden hunner leden
door de straten, den Vlaarnschien Leeuw zingend ?
Waar viert men beter en plechtiger den 1 Juli dan
te Brugge ?
Is Brugge dood, wanneer zij gedurende meer dan 20 jaren
vraagt met de zee verbonden te worden en dit eindelijk
bekomt ?
,
Is Brugge dood, wanneer al dezer bewoners, zonder
onderscheid, hulde brengen aan de Brugsche senators en
volksvertegenwoordigers en ook aan den edelen heer de Maere,
den geleerden ontwerper van Brugge-Zeehaven?
Neen, een volk welk dat alles doet, is niet dood, het
slaapt zelfs niet; het is een groot, een moedig en verduldig
volk, dat ten volle de bezorgdheid der regeering verdient,
gelijk het er heden het vooiweerp van is.
Daarna wordt het woord verleend aan den heer Vliebergh,
student te Leuven.
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De jonge, talentvolle redenaar spreekt voor de vuist en
ontwikkelt eenige losse gedachten over de Vaderlandsliefde.
Wat is vaderlandsliefde 2 vraagt hij, en zijn antwoord
luidt . Het is eene neiging der natuur, door de gezonde
rede bekrachtigd en noodig voor het behoud der eigendommelijkheid, der zelfstandigheid van een volk.
Chateaubriand, de groote Fransche schrijver, heeft in
' een zijner werken gezegd dat de vaderlandsliefde een bestendig
wonder of mirakel is.
Door een aantal voorbeelden bewijst hij de waarheid
van dat gezegde.
Hoe komt het dat er den dag van heden zoo weinig
vaderlandschliefde is onder ons volk en dat de heer Brassine,
onze minstel van oorlog, openlijk klaagt over het volkomen
gebrek van gehechtheid aan het vaderland onder de jonge
soldaten
ti
Omdat men aan onze volksjeugd niet genoeg de geschiedenis der vaderen leert kennen en waardeeren. Omdat men
op onze scholen zich te veel bezig houdt met de vorming
van den geest en volkomen het hart uit het oog verliest.
Daarbij moet nog gezegd worden, dat liet liberalism, door
te pogen den Godsdienst uit te roeien, den eersten en grootsten
vernielingsstoot heeft toegebracht aan de vaderlandsliefde
want, waar is en blijft het, dat de vaderlandsliefde zonder
den godsdienst onmogelijk is.
Wat zou er moeten gedaan worden om die verderfelijke
leeringen en werkingen te keer te gaan en ons volk te
behouden, zooals het steeds was, 't is te zeggen : Godsdienstig
en vaderlandslievend 7
Brengen wij de Vlaamsche beweging op een volksterrein,
onderwijzen wij ons volk, behartigen wij zijne stoffelijke
belangen, leerera wil het God dienen en eeren, het vaderland
en de moedertaal liefhebben en eens dat wij het volk zóóver
zullen gebracht hebben, zullen wij het Hosanah t mogen
aanheffen, want de zegepraal zal behaald zijn en er zal
door de Vlamingen niet meel moeten gestreden worden
voor het erlangen hunner rechten.
Aan 't werk dus, voor de herleving van ons christen,
katholiek Vlaamsch Vlaanderen 1
Na den heer Vliebergh, komt de heer Frans Willems,
provinciale schoolopziener van Antwerpen, aan de beurt.
Hij draagt een prachtig en krachtig gedicht voor over
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Eponina en Sabinus, eenen Belgischen held en zijne vrouw,
die door de Romeinen gevat en naar Rome gebracht werden
en daar onder de oogen van den keizer en onder het gejuich
en gejubel van duizenden dronken Romeinen en Romeinsche
vrouwen, in den Circus door de leeuwen werden aan stukken
getrokken, nadat zij zich, in de kerkeis opgesloten zittende.
bekeerd hadden tot het geloof in Jezus Christus.
Dat stuk van langen adem is de verheerlijking van denmarteldood dier twee moedige Belgen en hunne kinderen.
Daarna maakt de heer voorzitter De Quidt den uitslag
bekend van den prijskamp voor Nederlandsche taal, uitgeschreven onder de leerlingen der hoogste klassen van
St-Lodewijk's- en St-Leo'sgesticht.
De uitslag van dien prijskamp is de volgende
St-Lodewyk'sgesticht . Rhetorica, z e de heer Lod. Ghys,
van Brugge -® Poesis, I e de heer jan Dujardin, van Brugge;
2 e de heer Alb Callewaert, idem; -- 3 e de heer Joseph
Bittrenieu, van Sijsseele.
St-Leo'sgestielit : Ie de heer Willem Claeys, van Brugge.
Na de prijsuitreiking, staat de eerw. heer D r H. Claeys
recht en wenscht in dichterlijke bewoordingen de jeugdige
prijswinnaars geluk.
De heer voorzitter I)e Quidt sluit de vergadering, aankondigende, dat men, na de zitting, onder de geleide van den
heer Naert, de gedenkstukken der stad bezoeken zal, en dat,
om 2 uren, stipt, het banket plaats grijpt in de concertzaal.
Under de geleide van den heer Naert begaven de Leden
van het Davids-Fonds zich vervolgens naar Sint-Salvatorskerk,
0. L. Vrouwkerk, de Halle, het Stadhuis, de Kapel van Jeruzalem,
St-Janshospitaal, waar eerre rijke verzameling is van schilderijen vervaardigd door den beroemden Vlaamschen meester,
Memlinc; verders naar het hof Gruuthuse, de Gilde der
Ambachten, enz. enz.
Na die' kunstwandeling door de stad, vergaderden de
Leden in de Parijsche Halle, vanwaar zij naar de concertzaal gingen, waar een smakelijk banket werd opgediend.
Welgeslaagd in alle opzichten mogen de feesten van het
Davids-Fonds heeten. Deze vereeniging is dank schuldig aan
hare Brugsche Afdeeling, met haar wakkeren Bestuurder en.
hare ijverige leden.
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Van gansch anderen aard was de groote zitdag van
den Katholieken Landsbond den zondag daarna. De talrijkheid der toegestroomde toehoorders en hun geestdrift,
's morgens op de vergadering van de Afdeelingen, en
's namiddags op de openbare algemeene Vergadering, in de
ruime feestzaal der Halle, overtroffen alle verwachtingen. De
voornaamste leiders, in en buiten de Kamer, van de katholieke flaminganten, waren daar aanwezig : de heeren volks-vertegenwoordigers J De Vriendt, Van der Linden, Tanssnns,
E. H. Daens; voorts, de heer senator Van Ockerhout; de
HH. Frans de Potter, K. Brants, prof. De Ceuleneer, Dr. Van
Steenkiste, Jan de Block, Du Catillon, Dr. Depla, adv. De
Visschere, adv. Priem, adv. Lambrecht, Moeyaert, enz. Besproken werden in de afdeelingen De Vriendt's en Coreman's
wetsvoorstellen — 't Vlaamsch in de Gemeentebesturen, -het Nederlandsch Verbond, -- 't Vlaamsch in 't krijgsgerecht, -- 't Vlaamsch in 't middelbaar onderwijs en De
Vriendt's wetsvoorstel over het lager onderwijs, en eindelijk
de Wet op de taalkennis vereischt voor de Staatsambtenaars.
Deze besprekingen waren bijgewoond geworden door
een 5oo-tal toehoorders. Op de openbare vergadering 's namiddags ter Hallezaal waren de aanwezigen van twee tot
drie duizend in getal. Gedurende twee uren werd tot die
menigte 't woord gericht, beurtelings ernstig en geestdriftig,
ook luimig somwij len, door de heeren De Vriendt, die het
ambt van voorzitter waarnam, door den gloedrijken feestredenaar den heer Dhooge-Bellemans, door den heer Van
der Linden, volksvertegenwoordiger voor Brussel, den heer
Janssens, volksvertegenwoordiger voor St.-Niklaas, den heer
Van Ockerhout, senator voor Brugge en den E. H. Daens,
volksveitegenwoordiger voor Aalst. Hulde werd gebracht
aan hen allen, die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
door hunne moedige houding en hunne Vlaamsche hardneknekkigheid brok voor brok de ontroofde rechten van het
Vlaamsche volk terug veroverden, en wier standvastigheid
in dezen strijd een spoedige zegepraal te wachten staat.
Doch waarom langer uitgeweid over deze heuglijke
vergadering De Gazette van Brugge wijdde heel haar nummer
van maandag 2 September aan een uitvoerig verslag, en in
haar nummer van den woensdag daarna deelde zij in extenso de
prachtige redevoeling mede, welke de heer Dhooge-Bellemans
op de algemeene vergadering had uitgesproken. -- Even breed-
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voerige verslagen brachten het Fondsenblad en het Vlaamsche
Volk in hunne nummers van 2 en 4 September Veel beknopter}
was het verslag van het Handelsblad (nummer van 2 September).
Het Nieuws van den Dag deelt een beknopt verslag mede over
.de Algemeene Vergadering, doch heelemaal onvertrouwbaar
bij zoover dat de zeer verminkte redevoering van E. H. Daens
aan senator Van Ockerhout wordt in den mond gelegd, en
dat zelfs de naam van den waren spreker neet wordt versneld 1 Wat de vergaderingen betreft van de Afdeelingen
wordt er niets anders over medegedeeld dan de tekst van
de gestemde besluiten. — Met het Volk is het slechtst van
al gesteld : een twintigtal onnoozele regeltjes, op de derde
bladzijde, waaruit stellig geen enkel lezer in staat was te
vermoeden wat voor een feast de Katholieke Vlaamschgezinden
dien dag hadden gevierd I
Het scheen ons de moeite waard eens na te gaan hoe
de katholieke Vlamingen, over gebeurtenissen van zulk belang
als deze, door hunne dagbladen worden ingelicht. Wat de
onzijdige Vlaamsche bladen betreft, willen wij echter nog
vermelden dat Buigeiwelzin, een onzijdig Vlaamsch dagblad
uit Brugge, met geen enkel woord heeft gewaardigd over de
vergadering van den Landsbond verslag te geven !
Wat integendeel de Fransche bladen aangaat, de meeste
hunner deelden zeer beknopte en tevens zeer onnauwkeurige verslagen mede. Het merkwaardigste onder de Fransche
verslagen, welke dit klein enquest ons onder de oogen
voerde, schrijven wij over in zjn geheel, pour l'édification
des fidèles, en tot stichting van de menschen, die beweren
dat de kwade wil gemonopoliseerd wordt door de Vlamingen.
Ziehier dan ons uitknipsel uit La Gazette (nummer van
3 September) :
<, Un « landdag » flamand s'est tenu Bimanche á, Bruges.
« Savez-vous ce qu'on a demandé avec l'approbation de
plusieurs députés présents ?
« Un projet de loi tendant à voir imposer le flamand
aux Chambres, à l'armée et dans les écoles.
« A quand le projet qui punira de prison tout Beige qui
se permettra de parler franCais ? »
Die lieve Gazette toch ! De Chronique zelve moet ditmaal
voor haar het duimpje leggen I . .
S.
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KUNST EN LETTEREN.
Hadewijch — Wij lezen in de Dzetsche Warande onder het
handteeken van ED. VAN EVEN : « HADEWYCH of zuster HADEWYCH
is een merkwaardig verschijnsel, eene wezenlijk groote figuur in de
geschiedenis onzer oude letterkunde Zij is, om zoo te zeggen, de
Hrosvita van Nederland. Jammerlijk weet men, tot dus verre, niets
van haar leven..
Een jeudige dichter, de heer MARTIN JoRIS, uit Palenberg, schreef
een onderzoek over de werken van Zuster HADEWYCH tot het
erlangen van den graad van doctor in de wijsbegeerte bij de Hooge,,
school van Strasburg.
De arbeid van den heer JORIS is in drie hoofdstukken verdeeld,
In het eerste hoofdstuk levert de j eugdige schrijver een zeer volledig
overzicht van wat er over HADEWYCH en hare werken, zoo binnen
als buiten het land, geschreven is geworden. Het tweede is gewijd
aan het verklaren van den metrischen vorm harer gedichten, het rijm
en den versbouw. In het derde handelt hij over den invloed der
Latijnsche poezij op de liederen der groote vrouw »
De Nederlandsche Spectator deelt een verslag mede van de zitting
van 9 Sept. van de Nederlandsche Koninklijke Academie
Daarin lezen wij :
« Het buitenlandsch lid, prof. PAUL FREDERICQ uit Gent, hield
een voordracht over de geheimzinnige ketterin Bloemardine, uit de
veertiende eeuw. Hij meende te kunnen aantoonen, dat zij dezelfde
persoon is als de dichteres, zuster HADEWYCH, wier gedichten door de
heeren HEREMANS, LEDEGANCK en VERCOULLIE -zijn uitgegeven Over
Bloemardine hebben wij maar een geloofwaardige me,ledeehng uit de
levensbeschrijving van RUYSBROECK door HENRICUS A POMERIO- Zij
had te Brussel veel aanhangers en schreef over de mystieke liefde.
Het volk schreef haar mirakels toe en leefde in de meerong dat twee
serafij nen haar vergezelden als zij de communie ontving Jaarlijks»
richtte zij zendbrieven tot hare volgelingen.
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De bekende RUYSBROECK ijverde sterk tegen hare ketterijen. In
een Brusselsche oorkonde uit de veertiende eeuw wordt gewag gemaakt
van een Heilwigis of Haywigis dicta Bloemmardina, dochter van een
rijk en voornaam burger, W illem Bloemmaert Dit zou dan zuster
HADEWYCH, alias Bloemardine zijn. »
Prof. FREDERICQ heeft hier met opgezette zin een verkeerden
weg ingeslagen. Hij moet de volgende regels kennen van ED VAN
EVEN, ook in de Dietsche Warande verschenen :
« De Brusselsche ketterin Bloemardinne, gestorven in 1 335, die,
volgens BOGAERT, ook over de liefde schreef, droeg den doopnaam
van Hezlwzoe
Onze vriend KAREL RUELENS, denkende dat Hezlwzge en Hadewzze
een en dezelfde voornaam is, schreef eene verhandeling om te bewijzen
dat onze Zuster goed Bloemardinne kan zijn geweest. De man was
het volkomen mis. Wij meenen bewezen te hebben dat Hezwige en
Hadewzge twee onderscheidene voornamen zijn en dat de Brusselsche
ketterin nimmer tot eene geestelijke vergadering heeft behoord. Overigens
is de taal van HADEWYCH'S liederen eene volle eeuw ouder dan de
leeftijd van Bloemardinne. »

Dietsche Letteren. -- In Nederland wordt de uitgaaf van een
degelijk werk bezorgd, is de eerste aflevering verschenen van de
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door TEN BRINK, geillustreerd
onder toezicht van den heer UNGER In den Ned Spectator schetst
Dr. MOLTZER die onderneming met geestdrift :
« Wie de Deutsche Lzteraturreschzchte van Dr ROBERT KOENIG
kent, een boek, dat als vanzelf tot vergelijking uitlokt, zal mij gereedeijk toestemmen, dat het Nederlandsche werk der pers van de uitgevers-maatschappij Elsevier alle eer aandoet. Het ziet er keurig uit,
ja meer, veel meer dan dat De facsimilé's der bladzijden van de
Naturen Bloeme en den Awl, en die van den verkleinden titel van het
volksboek Seghelyn van Jherusalenz, de reproducties der teekeningen,
voorstellende St. Christophorus en eene scène der Destructie van , jherusalem ; de afbeeldingen van initialen uit handschriften van den Lzmborch,
den Spieghel van VELTHEM, de tweede partie van den Sjbzeghel
hzstorael, den Rymbybel, de Limburgsche Sermoenen ; de houtsneedjes
van Egmond's Abdy , de miniaturen uit codices van VELDEKE : men
zoude het werk willen bezitten om de illustraties alleen, zoo echt mooi
zijn ze ; het is een lust er op te staren....
Ik sprak daar nog alleen van de illustraties als zoodanig : wie
belang stelt in de geschiedenis onzer letterkundige kunst, waardeert
ze nog om eene andere reden. Wat toch is het geval ? De historie
onzer litteratuur, en waarlijk niet alleen van de onze, kan op tweeerlei
manier worden voorgedragen, namelijk bij wijze van beredeneerden
cataloog, of wel als levendige, aanschouwelijke schetsing en schildering
van hetgeen door de helden der pers is gewrocht, genietbaar niet
alleen voor geleerden en geletterden, voor de philologen, maar ook
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voor de dilettanten. Hiervan nu is wel de onmisbare voorwaarde, dat
het verleden den hoorder of lezer als voor de oogen wordt getooverd
met al de actualiteit van het heden, zoodat hij zich daarin even goed
thuis gevoelt als in zijn eigen tijd, en hij, abstraheerend van de
negentiende eeuw, het litterarisch leven in de litterarische beweging
der eeuwen van weleer als 't ware meemaakt en op al de vragen, die
hij zich thans zou kunnen stellen bij de verschijning van eenig
voortbrengsel van de kunst des woords, ook voor den voortijd, zoo
mogelijk, volledig bescheid bekomt Evenals het staatkundig verleden
moet ook het letterkundig verleden voor ons leven, leven, en nog eens
leven, anders blijven de kunstenaars mummies, de kunstproducten
verduurzaamde levensmiddelen....
Kennelijk is de Geschzedenzs con amore geschreven en, zoowel wat
de gouden appelen betreft als de zilveren schaal, met zorg bewerkt.
Wie de aanteekeningen nagaat, waarin de geraadpleegde litteratuur wordt
aangestipt, bespeurt reeds op het eerste gezicht, dat hij een boek
voor zich heeft, dat schier op elke bladzijde getuigt van nauwgezette
voorbereiding en veelzijdige kennis ; behoef ik er bij te voegen, dat
de schrijver der stof meester, haar in al haren rijkdom helder en
geleidelijk ontvouwt ? Het boek moge geleerd zijn, zooals het stellig
is, de auteur heeft er met tact voor gezorgd, dat zijn tekst niet naar
de lamp riekt. Het leest gemakkelijk en genoeglijk »
Shakespeare. -- EDWIN BORMANN schreef een lezenswaardig'
tegelijk prettig en geleerd boek -- das SHAKESPEARE- Gehezmnzss —,
waarin voor de zooveelste maal, doch ditmaal met wezenlijken ernst
en op gronden, die, al schijnen zij nog geenszins onwederlegbaar,
toch eerbied afdwingen, het vraagstuk gesteld en ... opgelost wordt
Wie schreef de stukken van WILLIAM SHAKESPEARE, de tooneelspeler van dezen naam, of de Lordkanseher van Engeland, Viscount
S t Alban en Baron van Verulam, Sir FRANCIS BACON ? Bij middel
van talrijke aanhalingen uit de foho-uitgave van 1623 van SHAKESPEARE
en die van 1665 van BACON, doet BORMANN uitschijnen, welk een
algemeen en innige samenhang er bestaat tusschen de poezie van den
eerste en de prozaschriften van den tweede, in het viervoudige opzicht
van dezes laatsten opvatting van de geschiedenis, de rechtsgeleerdheid,
de wijsbegeerte en de natuurwetenschap. Daaitegen is Dr SCHIPPER
opgekomen met het volgend werk, te Munster bij Theissing verschenen •
W. SHAKESPEARE, em hervorragender Dichter FR. BACON, em Brosser
Prosazker, aber kern Dichter.
Hélène Swarth. — De Guts van Juli bevat een tiental schoone
klinkdichten van HELENE SWARTH. Wij kunnen niet weerstaan aan
den lust hier een dier sonnetten mee te deelen
Meinacht
Nachtkalm is 't park, met lanen lang verlaten
De luwe lucht is een lauw geurenbad.
Magnolias, roosblank, vlak aan 't water, laten
Bloembladen drijven op het vijvernat.
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De booroen sluimren, droomloos en gelaten;
Wat sneeuw van meidoorn vlokt van boschje op pad.
'k Hoor in de verte, een lam zachtklagend blaten,
Of 't was verdwaald en dreef om moeder bad.
Of 't vragend blaten wekte een slapend lijden,
Rilt door de stilte boomen-stameltaal.
De aanhef is ruischen en, om 't leed te wijden,
Tot, triomfanthjk, troost op aarde daal,
Zingt luid zijn lied, dat leert in smart verblijden,
Tragisch en hoog, de heil'ge nachtegaal.
Wat mooi tafereeltje ! Is dat niet gemoedelijk waargenomen en
teekenachtig weergegeven ? Ontwaart gij hoe het stille nachtelijk landschap met bescheidene trekken nagetmt wordt ? Alles is stil tot aan
den aanhef van het nachtelijk klankenspel, tot dat een schaap begint
te blaten, de nachtwind door de boomen stamelt en eindelijk het luide
lied van den nachtegaal tragisch door den nacht weerhelmt.

Emanuel Hiel. — EMANUEL HIEL heeft in de Dzetsche Warande
een nieuw gedicht begonnen over Wzlm de Lantsheere, een vriend van
Rollier, een dier te m eimg bekende en te weinig verheerlijkte helden
van den boerenkrijg. EMANUEL HIEL weet dat lange heldendichten
niet meei gelezen worden; hij weet ook dat men den lezer door
nieuwe vormen moet bekoren ; daarom dicht hij, om zijne helden te
bezingen, een slag van klein epos, onder den vorm van een zanggedicht, met veel afwisseling van verzenbouw In vele verzen bewonderen
wij gang en zwier, kracht en kleur, opgewektheid en geestdrift.
P. Longhaye. — De letterkundige studien van eerw. P. LONGHAYE
zijn altijd belangrijk. Weerom is er bij Rétaux te Parijs een boekdeel
verschenen zijner geschiedenis , van de fransche Letterkunde der zeventiende eeuw. Het bespreekt BOILEAU, RACINE, BOURDALOUE, LA
BRUYÈRE en FÉNELON.
Pol de Mont. — Lees in de Dzetsche Warande eene verhevene en
wonderschoone bespiegeling van POL DE MONT over de klokken
K De zwakke stem van een mensch, sprekende over de machtigste
stemmen der aarde.
Ik wilde, dat ik zilver had in de keel, om het zoetluidende
klingelklangen des beiaards en het klare gebingebang van morgen- en
avondbel te doen hooren.
Ik wilde, dat ik goud had in de keel, zuiver genoeg en in voldoende hoeveelheid, om u maar een toon uit de breedgolvende akkoorden
der feestklokken te doen vernemen.
Ik wilde, dat ik stembanden bezat, week en gevoelig als de snaren
van vedel of cello. en dat ik ze kon doen schreien zoo bang en
droef, als de klok die schreit over de groeve, nog ongedempt.
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Ik wilde vooral, dat ik brons bezat inde borst, om er liet ang,twekkende brommen der stormklok mee na te bootsen ..
Houdt gij van de klokken, van de stem der klokken, van haar
getamp, geklep, haar gonzen en bromalen, haar luien en ronken ?... »
Dan haalt hij de dichters aan die de klokken bezongen hebben,
de indrukken welke de klokken bij de dichters verwekten en beschrijft
hij de kunst waarmede zij in woorden de stem en de beteekenis der
klokken pogen weer te geven.
Een voorbeeld
« EDGAR POE doet wonderen 1 Hij vindt woorden hel en licht
als kristal, zwaar en vol als brons, vroolijk en schel als zilver, scherp
en krachtig als ijzer of staal. 0 dat wonderbaar poema THE BELLS,
een symfonie met woorden, waarin wil ze hooren aankomen, met
schuchter gerinkel, van uit de verte, heenzwenkend met plotselingen
zwaai en draai voor ons en verdwijnen in het niet, de rustige rinkelbelletjes der ijsslee... En ook de huwelijksklokken hooren wij,
smeltend in bekoorlijke, verleidelijke tonen,-\als die van een minnelied ;
en de stormklokken hooren wij, brekend en malend in hun ontzaglijk
mortieren bronzen bromklanken, zwaar van bedreiging en wee, zonder
orde of takt, als het noodgillen van een, die den dood smaakt , en
ook de begrafenisklokken, klagend als het gesteen en gereutel van wie
sterft, als het zuchten van geesten op een kerkhof... »
De Vlamingen. — Verbeeldt u, beste lezers, dat de Franschen
beginnen te weten dat er in Belgenland Vlamingen wonen, dat er
niet enkel eene vlaamsche kunst maar ook eene vlaamsche letterkunde
bestaat Dat getuigt de heer MOCKEL in Le Mercure de Prance. Wij
lezen daarover in de lezenswaardige Mengelingen der Vlaainsche School
«- Wij danken echter den heer MOCKEL voor zij n eerlijk en oprecht
toegeven, dat wij , Vlamingen, Nederlanders zijn, en onze taal dezelfde
is als die der Hollanders. Het doet ons deugd te zien, dat bij verstandige Walen het oude liedje van les patois flamands heeft uitgediend. »

Geluid en kleur. -- Wij lezen in de
De
heer A. WALLACE RIMINGTON heeft eene machine uitgevonden, om
geluiden weer te geven door kleuren Den 7 Juni 1.1. gaf hij eene
vertooning in de St James' Hall te Londen, die werd bijgewoond
door een groote menigte belangstellenden, voornamelijk schilders, musici
en mannen der wetenschap. Er werd van de machine geen omstandige
verklaring gegeven, maar zij bestond uit een houten kast, waarin waarschijnlijk de prisma's geplaatst waren, die de kleuren op een wit
laken daarachter wierpen De heer RIMINGTON ise werk gegaan
volgens ce theorie, dat verschillende kleuren slechts worden voortgebracht door de verschillende graden van snelheid waarmede de ethertrillingen terugkeeren, evenals de onderscheidene noten in de muziek
afhangen van de snelheid, der opeenvolging van de luchtrillingen. DaarVlaamsche School • <,
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door kunnen muzieknoten en akkoorden in kleur worden omgezet, en
zichtbaar gemaakt worden voor het oog door snel veranderende kleurverbindingen op een wit laken. Voor de kast stond een klankbord, en boven
de noten werd de kleurenschaal vertoond, waaraan zi j ten naastebij beantwoorden. Om nog grootere afwisseling te kri?gen van kleurcombinaties was
de machine verbonden met een orkest, door hetwelk een groot programma
werd gespeeld, waarbij de snelbewegende kleureffekten op het laken
zichtbaar werden voor het oog tegelijk met de perceptie van de klankverbindingen door het oor. Twee preludies van CHOPIN, ma hun
langzame en statige opeenvolging van akkoorden, brachten op het
laken de teerste en fijnste kleurwisselingen voort, terwijl de mineurakkoorden zachtere en meer gedempte half-tinten gaven dan de volle
majeurtonen. Een wals van DVORAK verblindde het oog door de
snelheid van kleurveranderingen, en de levendige harmonieên en schokkende wanklanken van WAGNERS Rienzi ouverture brachten effecten
van spannende en nu en dan felle schittering voort. De eerste noot
was ketelijk blauw en de lage c was donkerrood. »
Dietsehe Letteren in den vreemde. -- J. SCHWERING onderzocht
den invloed, dien de Dietsche tooneelletterkunde op de Duitsche heeft
uitgeoefend. Hij schreef het volgende werk : Zur Geschzchte des
nzederlandischen und spanzschen Dramas in Deutschland (Munster,
Coppenrath).
Anatole France. --- ANATOLE FRANCE heet eigenlijk THIBAUT.
In de Etudes Relzgzeuses van 14 Augusti worden al zijne werken
ontleed en als uiterst gevaarlijk veroordeeld, omdat ze alle grondbeginselen
aanranden.
L. Couperus. — Er is een tweede druk verschenen van COUPERUS'
Orchideeen, een bundel poezie en proza. W. G. VAN NoUHUTS herhaalt
ook in den Ned. Spectator zijn oordeel van vroeger . « De indrukken,
bij het doorlezen der Orchzdeeen ontvangen, nog eens in het kort
samenvattend, kom ik tot het besluit dat, niettegenstaande de eruditie,
de virtuositeit en het artistieke, COUPERUS eigen, zijn arbeid toch niet
vermag die groote bekooring op, ons uit te oefenen, welke uitgaat
van een waarachtig kunstwerk. Daarvoor draagt het te veel blijken
van gekunsteldheid. »
Memlinc -- De voornaamste Duitsche kenners der oud-Vlaamsche
school, BODE, TSCHUDI, SCHEIBLER houden den Memline van Antwerpen
voor een echt maar zeer zwak product van den schilder.
Antwerpen oordeelde er anders over en de eerw. heer KINON
schreef in het Magaszn lzttérazre onzer uitgevers eene geestdriftige
studie om het meesterstuk bekend te maken en zijne hooge kunstwaarde te doen uitschijnen : « In 't aanschouwen dezer schilderij geniet
men een dier kunstindrukken die tot in het diepste van uw wezen
dringen en voelt men eene trilling, die onuitsprekelijk zoet is en die
men enkel in de tegenwoordigheid van een werk van volkomene
schoonheid gewaar wordt. »
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Góthe. -- De gedichten van GoTHE zijn gelegenheidsgedichten,
zoodanig dat men aan de hand zijner gedichten, zijn leven kan opsporen
en dat l3ARTLEBEN met de hulp dier gedichten gansch het leven van
GOTHE heeft vervolgd. « Alle gedichten, zegt GOTHE, moeten gelegenheidsgedichten zijn, dat wil zeggen, de werkelijkheid moet de aanleiding
en de stof er toe geven. Algemeen en dichterlijk wordt een bijzonder
geval juist daardoor, dat het een dichter is die het behandelt. Al
mijn gedichten zijn gelegenheidsdichten, zij zijn door de werkelijkheid
uitgelokt en hebben daarin hun grond. Van uit de lucht gegrepen
gedichten houd ik niets. » Wij houden van geene gelegenheidsgedichten;
maar als een ware dichter de stof behandelt, bespeurt men toch voor
wat de taal en de oorspronkelijke waarneming betreft, het merkteeken,
den klauw van den meester.
WETENSCHAPPEN.
De goedendag. -- Zelden hebben wij eene oudheidkundige
,studie gelezen, die ons meer genot verschafte en met meer belang
was opgesteld dan deze van JAN VAN MALDERGHEM over de vermaarde
goedendags. Ziehier het slot van die navorschingen
« Na de stelsels wederlegd te hebben van dezen die meenen
dat de goedendag een puntige staf was of een slag van hellebaard,
hebben wij ons gesteund op duideli j ke uittreksels van oorkonden en
op middeleeuwsche verbeeldingen van de vlaamsche kunst om te bewijzen
dat wij ons den goedendag als een ploegkou er moeten voorstellen;
de boeren hebben hem eerst als wapen gebezigd; nadien hebben de mannen
der ambachten en neringen hem ook gebruikt. Ze bewaarden hem in
zijnen gewonen vorm of ze voegden er aanzijds eenen haak bij om
den malienkolder van den vijand op te heffen of te scheuren. » Eene
dergelijke studie moest te Brugge of te Gent in 't vlaamsch verschijnen.
Ze verschijnt te Brussel... in 't fransch. (Annales de la Societe d'Archeologie
de Bruxelles, t. 9, 1. 3, 1 Juli '95) Waar zijn de vlaamsche gilden
van oudheden, terwijl de waalsche en franschgezinde gilden bloeien,
en de mannen aller partijen, priesters en wereldlijken daar vriendelijk
met elkander omgaan ?
Hellenism. -- De Vlamingen hebben eertijds in vele vakken,
ook in de kennis der Grieksche letteren en oudheden uitgemunt. Lees
eene studie over het leven en de werken der Vlaamsche Hellenisten
in het Magasan lztterazre van 15 Augusti.
De Karolingische kapel te Nijmegen. — « Dr CONRAD PLATH,
aan wien de leiding der opgravingen op het Nijmeesche valkhof was
toevertrouwd, heeft onlangs zijn bevindingen dienaangaande bekend
gemaakt, en in boekvorm aan zijn vrienden in Nederland aangeboden.
Hij deelt daar in het kort het resultaat mede zijner met zooveel
vlijt, doorzicht en volharding vei volgde nasporingen. Daardoor is thans
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een eind gemaakt aan allen twijfel omtrent het ontstaan dier kapel.
Werd het gebouw door in de Betouw toegeschreven aan de Romeinen,
door HUMANN beschouwd als een werk van ro de of r ide eeuw, door
REBER zelfs in de 12 de eeuw geplaatst, thans heeft D r PLATH door
zijn nasporingen de juistheid der veronderstellingen van OLTMANS
bewezen, dat het gebouw namelijk dagteekent uit den tijd van Karel
den Grooten.
Maar daarbij bepalen zich de ontdekkingen niet. Ook aangaande den
inwendigen bouw der kapel, heeft hij de verrassendste feiten aan het
licht gebracht Bij het onderzoeken der fundamenten aan den buitenkant,
kwam de geleerde oudheidkundige weldra tot de overtuiging dat het
tegenwoordige gebouw dieper in de aarde stond, dan het oorspronkelijk
gedaan had. Was dat Let geval, dan moest ook de binnenruimte, die men
gelijkvloers betrad, opgehoogd zijn. Hij liet ook daar graven en nu bleek,
dat er onder den tegenwoordigen loer met minder dan drie anderen
lagen, die te samen een hoogte van nagenoeg een meter bereikten. De
onderlinge verhouding der deelen, de geheele architectuur der kapel was
dus als het ware vervalscht Uit een licht, slank gebouw was in den loop
der tijden een plomp, gedrukt gevaarte geworden Dat de apsis, waarin
nog de mensa van een altaar lag, van lateren datum was, zag elk die een
blik gaf aan de overblijfselen van het Gothische vlechtwerk,dat dit gebouwtje
eenmaal afsloot. Nu werden bij het verwijderen der drie vloeren, op den
benedensten, tusschen de Oostelijke pijlers van de binnenruimte, de
overblijfselen van een oud altaar aan het licht gebracht, denkelijk van
hetzelfde altaar, waaraan Karel de Groote de H. Mis had zien opdragen. »
(Ned. Spectator.)
N

Semitisch en Indogermaansch. -- Te Dusseldorf verscheen een
werk van A. UPPENKAMP Beztrage zur semztzsch-zndogerznanzschen
Sprachvergleichung.
De Friesen. — Belangwekkend is het volgend werk van FR. J \coBI
te Emden verschenen Quellen zur Geschzchte der Cbauken und Friesen
in der Rornerzezt.
De Perzische godsdienst. — De destours of perzische priesters
van Bombay houden staan tegen Mgr DE HARLEZ dat de Perzische
koningen, Cyrus en Darius namelijk den godsdienst en ,de wetgcvir g
van den Avesta onderhielden.
Het kost Mgr DE HARLEZ geene moeite om die bewering te weerleggen.
Hij bewijst dat de perzische koningen in verschillige belangrijke
punten in strijd waren met de voorschriften van den Avesta.
Nevens Ahuramazda, het beginsel van het goed, erkenden zij het
beginsel van het kwaad niet en schreven alles toe aan de boosheid van
de menschen; in hunne opschriften gewagen zij ook van geene lagere,
Avestische goden.
Zip overtreden, zooals het uit de beschrijving van 't graf van Cyrus
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blijkt, eene stellige bepaling van den Avesta, waardoor het verboden
was de dooden te begraven, om door de aanraking der lijken de aarde
niet te verontreinigen (Le 1l/liuséon, Augusti).
Volkenkunde. -- Ge weet wellicht, beste lezers, dat de geleerde
Fries, JOHAN WINKLER, onze medeschrijver, vroeger een liefelijk boekje
schreef over taal en volk in West-Vlaanderen, dat hij ons nadien, in
een niet min belangwekkend opstel, in volkenkundig opzicht bekend
miek met onze stamgenooten uit Fransch-Vlaanderen; uittreksels, uit
die boeiende beschrijvingen, die voor wat kunde en letteren aangaat,
zoo aantrekkelijk opgesteld zijn, staan nu te lezen in de bloemlezingen
en schoolboeken van Nederland, nevens de werken der hedendaagsche
groote Nederlandsche schrijvers en dichters.
Nu heeft de overtuigde en geestdriftige vaderlander nog een v erder
Dietsch gewest opgezocht en in een opstel, dragend v oor hoofding •
In ons zeventiende gewest, verschenen in den Tydspzegel en ook afzonderlijk gedrukt, leert hij ons -wat er van eigendietsche volkenkunde in
Artesie nog verneembaar is
« Zoolang nu het Nederlandsch, het Dietsch in Artesië de eigentlijke
volksspreektaal is gebleven, zij het dan ook niet van het geheele volk,
dan toch van een aanmerkelijk deel daarvan, zoolang mag men ook
vrijelijk Artesie een Nederlandsch gewest blijven noemen, al werd het
ook, door overmacht en wapengeweld, bij Frankrijk ingelijfd. En ook
nog heden, al is onze Nederlandsche taal daar uitgestorven tot op een
zeer klein rest na, ook nog lieden bewaart Artesie, vooral ook in hare
plaatsnamen, nog zoo menig hoogst merkwaardig overblijfsel uit haren
ouden, goed Nedeilandschen tijd, dat de vaderlands- en volksgezinde
man, de goed Nederlander onzer dagen die overblijfselen van het Nederlanderschap, van het Dietschdom in dat gewest, verzamelen kan. En
dit heb ik gedaan, naar mijn zwak vermogen, soms in weemoedige
bedenkingen, soms in blijde verrassingen, altijd met toewijding en belangstelling. Dikwijls was het mij, alsof bij dat zoeken en vinden, bij dat
nasporen en opmerken, de woorden onzes Heilands mij toeklonken
Vergadert de overgeschotene brokken, opdat er niets verloren ga. »
Na ontleed en opgespoord te hebben wat wij voor taal en volk,
in 't verleden en 't heden nog kunnen waarnemen, beschrijft ons JOHAN
WINKLER zijne reis door Artes* het is altijd aangenaam en tevens
leerzaam den opmerkzamen Fries, die al- wat Dietsch is innig lief heeft
en zoo kundig navorscht, op zijne stappen te volgen.
Verbeiden wij eenige oogenblikken met hem in de omstreken van
S t Omaars : « Des anderendaags keerde ik al vroeg weder te Hoogbrugge
terug, en sprak daar rog met allerlei menschen op straat en in de
herbergen, waar ik, ter wille van mijne taalkundige nasporingen, mijne
arme maag nog met menig pzznstie bier moest belasten, en waar ik nog
menig aardig en leerrijk gesprek met die eenvoudige en vriendelijke
lieden mocht voeren.
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De uitslag van mijn onderzoek is, dat in de bovengenoemde drie
dorpen bij Sint-Omaars nog lieden wonen, ingezetenen van ouds, die
bet Oud-Artesische Dietsch als hunne moedertaal spreken, te Liselles
en Klaarmeersch, evenals te Ruminghem, dat meer noordwaarts naar
Je kanten van Kales ligt, zijn er nog maar weinigen, maar te Hoogbrugge
nog eenige honderden. Dit zijn voornamelijk groenteboeren, die zich
zelven Mareischers - noemen, in het Fransch Ilfaraïchers, een woord
dat wel aan de moerassige gesteldheid van hunnen lagen veengrond
zal ontleend zijn. Deze lieden spreken allen Dietsch of Vlaamsch, onderling
en in hun huisgezin, maar allen kunnen ook ten volsten Fransch verstaan
en spreken. Niettemin, het Dietsch is hunne moedertaal, hen van nature
eigen ; het Fransch is hun aangeleerd. Zij lezen en schrijven het Fransch
ook vlot weg, maar hunne eigene taal kunnen ze ter nauwernood lezen
en in 't geheel niet schrijven. Sommigen hebben nog de Dietsche kerkof gebedenboeken hunner ouders en grootouders bewaard, en dit is het
enige dat zij ooit van gedrukt of geschreven Dietsch onder de oogen
krijgen.... »
Roomsche Munten. -- Lees in Biekorf, n r 15, eene knappe studie
an E. H. L. LOOTENS over een gouden muntstuk van Antoninus Pius
« Op
9gten Augusti is te Werveke (Belgenland), in eenen hof binnen
de stad, gevonden een gouden muntstuk, zeer wel bewaard, dragende,
langs de eene zijde, in hoog verheven beeldwerk, een wonderschoonen
kop, en daarrond het volgende opschrift • ANTONINUSAUG-PIUSPPTRPXXU,
dat is : Antoninus Augustus Pius, pater patrzce, trzbunus plebus XXII,
hetgene beteekent : Antonius Augustus (keizer) de Vrome, Vader des
Vaderlands, Volksvoogd voor de 22 s " maal
De keizer is verbeeld van ter zijden gezien ; de wezentrekken zijn
zeer regelmatig; de oogen schijnen te stralen in hunne holten, de baard
is vol, Liet lang, de kroon is een lauwertak, van de rechter ooge omhoog
gaande en beneden het achterhoofd gebonden met een strek en hangend
lint. Voor den keelput is er een sieraad of teeken dat ik niet en kan
onderscheiden. Op de overzijde staat, insgelijks in hoog verheven beeldwerk, een man, in volle lengte, gekleed met tunica of rok, en toga of
bovenkleed, en, op het hoofd, een slag van kap (infula, meen ik). De
slinker arm is onder de toga; met den rechter arm, die bloot is tot aan
den elleboog, legt de verbeelde persoon een bolwerpig ding op eenen
drievoet, waarop er reeds een voorwerp rustende is. Rond die beeltenis
staat het volgende te lezen : VOTASUSCE-PTADECIII en onder de man,
COSIIII ; dat is • Vota suscepta.... Consul IV, en 't beteekent : gedane
belofte.... Consul voor de vierde maal. De letters DECITI en kan ik met
geene zekerheid uitleggen. > Dan volgen zeer geleerde gissingen over den
zin van DECITI. Deze studie verwekt bij ons het verlangen eene vlaamsche
gilde van geschiedenis en oudheden te zien tot stand komen.
— - ^^^ ^-^
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AAN MIJNEN ZOON
DEN EERW. H. RENIER SEVENS,
BIJ ZIJN VERTREK NAAR AMERIKA.

de vogels groot zijn, vliegen
Zij het kleine nestjeu uit, '
Waar zij dons en pluimen kregen,
En een orglend stemgeluid.

LS

Als de kinders groot zijn, zoeken
Zij hun eigen, vrije baan,
Voorbereid door zorgende ouders,
Opgeleid bij bede en traan.
*

* *

Gij ook, Leviet, onze oudste jongen,
Begint uw levensloop;
In verre streken gaat gij spreken
Van Jezus -- Liefde
Hoop.
God dank, dat al mijn zweet en zorgen,
Dat moeders les en leer
Uw jeugdig hart ten goede richtten
U wijdden aan den Heer.
Dat ook uw broeders en uw zuster,
Als slaven van de deugd,
Het goede doen. het kwade mijden,
Tot aller eer en vreugd
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Dan, als gij ginds zult zoeken, dolen,
Gewapend met het Kruis,
Herdenk dan soms uw kinderjaren„
Uw vaderland, uw huis.
En klimt gij op het heilig outer,
Och, bid dan voor de vrouw,
Wier leste woord gij op mocht vangen,
Eer zij verscheiden zou.
Bid dan voor mij en voor ons allen;
Zoo blijft ge, en dat is schoon,
Een vroom gezalfde, een held der Kerke
En ook een waardig zoon.
_Kortrijk, 7 September 1895.
THEODOOR SEVENS.
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PROMETHEUS.
■

Een gedichi van Dr J. L.

HALLER (I).

gedicht, dat aanleiding tot dit opstel gaf, beantwoordt aan eene ware zedelijke behoefte van onzen
tijd. De lezing ervan verschaft het hoog genot, zich
in onzen tijd van stomp materialism, van allerlei dwaalbegrippen, eens aan de reine bron van 't idealism te laven.
De strijd vooi het leven is in onze dagen zoo hevig geworden,
zoo algemeen, en daardoor zoo verwaid, dat de strijdenden
in het gewoel hunne vrienden zelfs niet herkennen, en hun
de slagen toebrengen, voor den vijand bestemd. De smaak
verliest zijne fijnheid; kunst is nog slechts een middel tot het
bekomen van politieke of sociale doeleinden, een wapen te
meer voor de verdediging. En van de kunst maakt men
natuurlijk iets materialistisch, daar men in een stoffelijk gevecht
zich toch niet met gedachten verweren kan. Zulk is de toestand, en het gedicht dat mij als tekst dient komt als 't ware
in dien duisteren hemel eenen helderen zonnestraal van
gezonde kunst werpen.
De aloude sage van Promêtheus wordt hier anders opgevat dan men eraan gewoon is. Tot hiertoe leerden wij Zeus
als een onvvrikbaren god kennen, die Promêtheus met strenge
gerechtigheid voor den roof van 't maagdelijk vuur straft,
door hem op eenen hoogen berg (waarschijnlijk in de Oeralketen) te kluisteien, waar een gier hem den altijd wedergroeienden lever opvreet. De « Geketende Promêtheus »
ET

(I) Verschenen in een der laatste nummeis van Het Belfort
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leert hem ons in deze gedaante kennen. Hier echter is Zeus
een god, die, alhoewel zich verplicht gevoelende, in zijne
hooge gestrengheid, den misdadiger te straffen, toch niets
beter vraagt dan het oor te leenen aan het smeeken der
nevengoden, en aan de woorden van berouw van den heiligschenner zelf.
De type van Promêtheus zelf, verpeisoonlijking van het
zoekend en medelijdend genie, dat hoogst pijnlijk is aangedaan door het nutteloos-blij ven van 't maagdelijk vuur,
trotsch, aanmatigend zelfs (I) in het bewustzijn dat het een
edel doel najaagt, met een grein van pessimism wanneer het
ziet dat het daartoe eenen slechten weg insloeg, is « de main
de maitre » afgewerkt, met eene gewetensvolheid waaraan
Dr Haller ons voor 't overige in al zijne pennevruchten heeft
gewoon gemaakt. Dat zoeken naar de heilige bronnen in den
hoogen kunstenaar ; dat rusteloos streven naar hooger, reiner;
de vermetelheid, aan den dag gelegd, om de middelen daartoe
te bekomen; dat innige genoegen, wanneer hij meent zijn
doel te hebben bereikt; de vertwijfeling waarin hij gedompeld
wordt wanneer hij ziet dat hij zich heiligschendend heeft
bediend van middelen, die alleen der Godheid ten dienste
mogen staan; dat alles stelden wij ons bij Promêtheus voor,
en dat alles vinden wij hier met onzeggelijk genot weer.
En de smart der menschen, als ze zich van den weldadigen invloed van het maagdelijk vuur beroofd zien, in
welke treffende bewoordingen wordt ze ons v6orgetooverd!

De natuur stemt met hunne diepe ellende overeen, de natuur,
waarin alle vreugd, alle smart van het menschdom verborgen schijnt. De hemel bedekt zich met duistere wolken,
wanneer de menschen, wanhopig de handen wringend, ze in
vurige bede tot God heffend, hun snijdend, hartgrievend
« Wee, wee ! » tot in de hemelen laten hooren, den zondaar
tot inkeer brengende, en hem benevens de vernedering nog een
oneindig grooteren slag toedienen, het besef dat hij verkeerd
gehandeld heeft ! Maar Appolo, de kunst, de heilbrengende
kunst, treedt dan in den vollen luister zijner overtuigende,

(t) Zie in 't gedicht het antwoord van Promêtheus wanneer men
hein ten goddelijken rechterstoel oproept :
Promêtheus ! Hier ben ik!
Alle schuld ontken ik!
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milde woorden als middelaar tusschen de rampzalige menschen
en den vertoornden God op, en vermurwt hem. En in dit
treffend symbool ligt eene diepe leering, namelijk van wat
de kunst zijn moet : eene toenadering van den menschehjken
geest tot den goddelijken, die alles omvat. Geen modeartikel;
geen wapen tot dit of dat doel; eene verheffing van den
mensch dient ze te zijn. Dan alleen wordt hare roeping schoon,
en dan werkt ze alleen in den zin der woorden van den goddelijken denker : « Laat de kinderen tot mij komen. _' Want
kinderen zijn wij ten aanzien van den luister die de natuur
om ons spreidt; de kinderen waarvan Hi j sprak waren wij
in Zijne gedachte....
Wat over 't algemeen in Dr Haller's Promêtheus zoo diep
treft is, ik heb het reeds gezegd, maar kan het niet genoeg
herhalen, de ader van rein idealism dat het gansche verlevendigt, als eene frisch-ruischende bron in eene groene weide.
Dat idealism heeft op ons, jongelingen die reeds oud zijn,
omdat in onze stoomeeuw alles in duizelingwekkende snelheid
vooruitvliegt, en de zonnige jeugd zelve niet meer droomt,
maar rekent, dat idealism heeft op ons den invloed eener
« fontaine de Jouvence », en giet ons als 't ware een nieuw
leven in, dat ons de kracht geeft het verderfelijk naturalism
af te schudden, en niet langer Zola-discipelen of Flirt-bewonderaars te blijven. Het pad van 't idealism alleen leidt naar
het heil der kunst, alle nevenwegen voeren tot den poel,
waarin helaas! zooveel onzer hedendaagsche kortziende dichters zijn ingemodderd ... .
Gent.
OCTAAF ROELANTS.

HULDIG ZANG
VOOR

Zusters Clarissen Coletinen
OP DEN VERJAARDAG

RUNNER EERWAARDE MOEDER ABDIS.
--0.0x140.0._-

r-+ aat vrij de \N ereld met haar feestbanketten brallen,
t=1 n haar vermaaklrjkheên 't haar weerdig kroost bevallen;
*oor ons, die steeds aan U, o Heer, zijn toegewijd,
tin lust geen aaidsch genot dat geest noch hert verblijdt.
C neen t geen blocs genot van 's u ere]ds zoetigheden,
;doch ijdel zingestreel van laffe en wulpsche zeden,
N oo tooviend ook, ' erzadn het hert in 't aardsche dal;
Men rein gemoed is 't geen den Heer behagen zal.
2in laai wij dezen schat te midden der gevaren
t'lens levens vol van wee verhopen te bewaren,
pdondoin het Kruis, in 't zalig oord van rust en vreê,
W eergalmend klinkt de zang of smelt stil weg de beê.
,p an Jezus hebben wij ons hert en ziel gegeven :
rmoê, gehoorzaamheid, reinheid beloofd voor 't leven.
doemwaardig lot voorwaar! Gezegend die, naar 't woord
tjes Heeren luistrend, intrek neemt in zulk een oord.
t 1n zouden wij den Heer, die ons zoo rijk komt zeegneis,
et geene wederliefde en dankbaarheid bejeegnen?
0 ja ! Aan U, o Heer, zij onze, dank betuigd
tienparig, wijl onz' knie voor U in 't zand zich buigt.
Cie stemming past, nu wij voor Moeders wijs bestieren,
t1 endrachtig hier vereend haar schoonen naamdag vieren.
r eeds steeg bij morgenstond, verêend ten feestbanket,
pis geurig wierookwalm ons smeek- en dankgebed.
'ewaar onz' Moeder, Heer, nog lange lange jaren
eat zij dees schoonen dag nog vaak nioog' zien verjaren.
1s 't 44atEke uur geslaan van hareVelgrimstocht,
&Itel op haar hoofd de kroon die ge in uw goedheid vlocht.
Lier.

« DIJL A.
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Godfried van Bouillon. Groot opera an 3 bedreven en een
naspel, door A V. BULTINCK. (Fransche tekst v an CONSTANT
FREDERICK, Muziek van PAUL D 'ACOSTA ) Antwerpen, Boek- en
Steendrukkerij Jan Bouchery, i 895.
Dit zangspel is op dezen oogenblik in studie bij de Vlaamsche
Opera (Nederlandsch lyrisch tooneel) van Antwerpen. »
Met voldoening lazen wij deze kleine aanteekening onderaan de
eerste bladzijde. Met nog veel grootere voldoening, nu dat wij het
gedicht zelf hebben genoten en dat wij ons niet bedrogen vonden ins
de verwachtingen welke de zoo gunstig bekende naam van den schrijver
ons ervan had doen opvatten, schrijven wij ze over aan het hoofd
onzer beoordeeling. En inderdaad, zoowel N an de vinding en de
schikking dei stof als van de zoetvloeiendheid en de zangerigheid
der verzen kan slechts met grooten lof worden gesproken. Terwijl de
opvolging van eene reeks schilderachtige en kleurrijke tafereelen een
lust moet worden voor de oogen, is het gehoor gestreeld door de
bonte afwisseling van forsche krijgsgezangen en hartstochtelijke zielontboezemingen, van liederen vol zoeten weemoed of ol juichenden levenslust,
van angstige verlossingskreten of roerende smeekgebeden, en dat in eene
taal waarvan de losse zangerigheid zoude kunnen ingeroepen worden
om aan te toonen dat onze taal voor geene andere moet wijken in
tonenpiacht en klackeniijkdom
In het eerste bedrijf wonen wij, aan de oeveis van de Moezel,
het vertiek bij van het geestdriftige leger der kruisvaarders, met Godfried
aan hun spits. God wil het I Te veigeefs poogt zijne hartsgeliefde,
Elvue, hem te bewegen de gevaarvolle en geheimzinnige onderneming
op te geven -- Het tweede bedrijf voert ons in Palestina, in de
Moskee van Nicea De zegepralende intocht van den Sultan wordt
ons vertoond Onder de gevangenen bevindt zich Elvire, die het
leger der Kruisvaders gevolgd is De smeekregen van den Sultan,
nadat hij in liefde ontvlamd is tot zijne schoone gevangene, laten haar even
onwrikbaar als zijne bedreigingen. — Het derde bedrijf stelt ons Elvire
voor, gelaten en vertrouwend in God den dood afwachtend in de gevangems Daar hoort men plotselings gekletter van wapenen . Godfried
zelf stormt het sombeie gebouw binnen en verlost zijne bruid .. Ziedaar,
zoo kort mogelijk aangeduid, het onderwelp van dichter Bultynck's
operatekst
Van harte IN enschen wij him geluk, dat hij zoo meesterlijk zich
van zijn moeilijke en ondankbare iaak van librettist gekweten heeft.
Moge, bij de opvoering, welverdiende bi j tal hem en zijne medewerkers,
de heeren Fredericx en d'Aco,ta, ruimschoots te beui t vallen ! Ziedaar
den wensch waarmede wij sluiten,
(C

Wonderland T ertellzn»oen door M. E BELPAIRE en HILDA RAM.
Tweede reeks. -- Gent, diukkeiij A Suffer Nis t fr. 50.
Toen, verleden jaar, de juffrouwen Belpaire en Hilda Ram haar
eerste bundeltje Vertellingen, ondei den zoo gelukkig gekozen titel
« Wonderland » in het licht zonden, besloten wij onze hartelijke
gelukwenschen met het niet minder hartelijke « en vele navolgende » Ziehier al twee; de heer Suffer heeft dit eerste navolgertje in een exen siert jk kleedje gestoken als het bundeltje van
verleden jaar ; en de keurige vertelsters welke voor den inhoud zorgden hebben zich even zoo ` erdienstelijk van hare taak gekweten als
de vorige maal. Ei, hoe lief weten zij de meesterstukjes van dien
grooten, ongeevenaarden sprookjesdichter Andersen te 'erdietschen eii
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.o\ er te dichten en pasklaar te maken voor onze biave kleine jongens
en meisjes uit Vlaanderen er Brabant! Dat heerlijke vertelsel van
« Klaas Vaak »! En dat andere heerlijke vertelsel van de verwaande
Stopnaald t En dat van de bloemen der kleine Ida ; en van den
Nachtegaal van den Keizet van China ! En nevens Andersen, met de
-verbazende kracht zijner noordsche fantasie, de gemoedelijke, vriendelijke Grimm, die zijne kinderspiookjes ging afluisteren van den volksmond zelf. En ne\ens Grimm en Andersen, eenige der schoonste en
roerendste sproken uit dien schat van heiligenlegenden, eenvoudig en
roerend en vroom als de geest zelf der' middeleeuwen die ze dichtte.
En te midden van al die perels en pereltjes, eenige puikjuweeltjes
welke ons de verzamelaarsters schenken uit eerster hand, lieve vertelsels welke zij zelf verzonnen, zooals bij voorbeeld van Mieken Kool,
dat arme Mieken Kool, dat den heelen dag moest werken en. ... Doch
wat wil ik beproeven na te vertellen, na Hilda Ram?
Ziedaai, vluchtig aangeduid, den inhoud van het bundeltje dat
voor ons ligt. Verscheidene stukjes zijn onderteeken 1 M. Th. Zij
zijn niet zóó mooi verteld, als de sprookjes van Andersen of Grimm,
of als het vertelsel van MIirken Kool; al ze missen iets van dien
kostelijken kinderlijken eenvoud, toch bevallen ook zij ons in hooge
mate. . Het bundeltje zelf met zijn rijke en bonte afwisseling,
net zijn schatten van kinderfantasie, blijft stellig het heerlijkste
geschenk dat we No or onze kleinen kunnen erlangen Een tuiltje
lelien en lozen, zacht en mild van geur, waarvan wellicht, in later
j aren, in dagen van kommer en beproeving, de balsemgeur nog eens
herleeft in de herinnering, streelend en mild nog steeds Welkom dan,
lieve bode uit Wonderland ! En — de wensch stijgt op uit het diepste
van ons hart — nog vele, vele navolgertjes ! ..
Terechtwijzing — « Wat aangaat den Londenschen prozatekst
van den Luczdarzus,. » Wanneer de welwillende Lezer van het Belfort
zich de moeite wil geven het nummer van Augusti op blz. 74 open te
slaan, zal hij daar halfwege de bladzijde een paar zinsneden aantreffen
met de hierboN en aangehaalde woorden beginnend Alles echter wat er
op dezen aanvang volgt weze hij zoo goed te willen doorhalen. Wat
aangaat den Lender schen prozatekst van den Luczdarzus hoeft men
inderdaad op dit oogenblik met geene gissingen meer voor den (lag te
komen : heel de uitgebreide Lucidarius-litteratuur werd door den heer
K. Schorbach aan een langdurig en zeer merkwaardig onderzoek onderworpen, en wie over de uitkomsten van dat onderzoek wil oordeelen,
neme slechts het onlangs verschenen werk ter hand : Studien uber das
deutsche Volksbuch Luczdarzus und seine Rearbeitungen in fiemde
Sprachen von Karl Schorbach. Strassbuig Trubner, 1894. (Quellen und
Forschungen LXXI V). Het Londensche Hs van den Nederlandschen
proza-Lucidarius wordt daar zeer uitvoerig besproken, van bl. 196 tot 21 6.
« Das Londoner Ms enthalt nur erne Ubertragung der beiden ersten
Bucher des deutschen Lucidarius, was bishei niemand erkannt hat. Ob
die Vorlage unvollstandig war, oder ob der Ubersetzer das dritte Buch
.des deutschen Testes wegliess, werf ihm dessen Inhalt nicht zusagte, ist
naturlich nicht mehr festzustellen. » Verscheidene bladzijden lang worden,
ter vergelijking met den Duitschen tekst, waarvan het Londensch Handschrift eene tamelijk behendige vertaling is, urttiek,els ervan medegedeeld.
Der tiiedeilandische Prosa-Lucidaiius, » zoo luidt het aan het slot,
« welcher basher fast unbeachtet bileb, hat seine Bedeutung fur die
ki eschichte der mndl. Sprache und Literatur und verdie pte naher untersucht
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und herauwgegeben zu werden. Fur meire Zwecke musste es genugen, den
Nachweis zu erbri.ngen, dass der niederlandische Prosa-Text em direkter
Abkommling des deutschen Volksbuches 1st. »
Wat aangaat den berijmden Middelnederlandschen Luczdarz3, N eleer
uitg°geven dool Llommaert, crkent de heer K Schoibach er diudehlke,
ofschoon onreehtstiecksche sporen in van den invloed van den Durtschen
Lucidaiius (bl 225 co 226) Op bl 258-261 words aan dezen Lucidarrs
een afzonderlijk hoofdstuk gewijd « Der dietsche Luczdaw zs », in deze
woorden N at de heer K. Schoibach zijn oordeel erover samen, «eethalt
erne gereimte Umschreibung des lateinischen •Textes in 3 Abteilungen,
welche den 3 Buchein des Elucidanums entsprechen Der Bearbeiter hat
das Original ganz frei benutzt. »
Wat Blommaert's uitgave zelf betreft, « der niederlandische Text ist
nicht gut uberliefert >, meent de heer Schorbach, « und bedurlte eilier
reuen Ausgabe »
Op bl 76 N an hetzelfde nummer geheN e de welwillende Lezer Bene
kleine wijziging toe te brengen « Doch op meer dan eene plaats bleek
toch dat Sen-ure ook wel eens woorden, en, j a, enkele malen heele verzen
had overgestagen » Zoo staat er. « En, j a, » weze hij zoo goed te leztn,
L S.
« enkele malen bijna hcele verzen had mzsafgeschreven »
A,

Dit zijn volksvertelsels afgeluisterd in het Meetjesland en
ra^erhaald door JUUL VAN LANDSCHOOT. Gert, A Si ft er, drukkeruitgever, 1895 Prijs fr 0,75
I le verzamelaar van dit bundeltje volksvertelsels uit bet Meetjesland
heeft zijne taak gewetens p ol en met smaak volbracht. De eenvoudigheid van zijn verhaaltrant, de aanwending af en toe van spreekwijzen
uit het Meetjesland zelf, zijn ons borg dat hij zich heeft weten te
onthouden van opsmukking, wat zoo dikwijls verzamelingen van dezen
aard niet alleenlijk ontsiert in kunstopzicht maar tev ens onbruikbaar
maakt voor wetenschappelijke doeleinden. Het is dan ook redelijk dat
wij hem hulde brengen en den wensch uitdrukken nog meer dergelijke
verzamelingen « Volksvertelsels afgeluisterd in het Meet j esland » te mogen
zien in het licht geven.
Het boekje bevat ig nummers, waarvan de vlei laatste eene afzonderlijke afdeeling ormen onder het opschrift « Fabels ». De vierde
fabel is echter eerre legende, en namelijk de legende welke in de
Middeleeuwen zoo verspreid was en haren oorsprong heeft in de PseudoEvangelien : hoe het Kind Jezus in Egypte vogels maakte uit potaarde
en er vervolgens 't leven in blies. Onder de 13 stukjes welke de eerste
afdeehng N ormen, komen er eN eneens een of twee voor welke genevelijker
onder de legenden dan onder de sprookjes kunnen gerangschikt worden.En nummer 18 is noch het c ene noch het ardere, noch sprookje
noch legende, maar eerre korte uiteenzetting van het volksbijgeloof over
de « Stalkeersen » en eene waarschuwing daartegen.
Een enkel woord nog over de 13 e vertelling Van 't Glazen Manneken,
Dit is onbetwistbaar een zeer mooi wondersprookje. Hoe mag het wel
in het Meetjesland binnengesmokkeld zijn ? Zijn inhoud zegt ons duidelijk
dat het vaderland ervan moet gezocht worden in eene streek met bosschen en mijnen en glasblazerijen. De smaakvolle Duitsche verteller
W. Hauff, die in het begin van onze eeuw zijne « Marchen » schreef, verhaalde daarin met meesterlijk talent zooals immer, letterlijk hetzelfde
sprookje. In welke betrekking staan beide verhalen tot elkander?. •
Wij duiven wel de v raag stellen, doch zouden het niet durven wagen
zelfs met eene gissing als antwoord erop voor den dag te komen

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

2 I5

werd het sprookje nog elders opgeteekend, in den vreemde of ten onzent ?
Ziedaar wat men eerst diende te weten, ti ooraleer te beproeven ee rie
oplossing te vinden `oor de eerste vraag.

Gevoel en Phantasie, gedichten N an
(Met teekeningen van J.
1895. Prils : fr. 1,50

RICHARD DE CNEnDT

Van Biesbroeck ) Gent, druhk. J. Vanderpoorten,

Smaakvol is de teekening, niet blauwen inkt gedrukt, welke
den omslag versiert Smaakhol en zeer Verzorgd eveneens is de druk
en het gansche uiterlijke N an dezen veizerrbundel. En wanneer men nu
uit de dagteekening der gedichten heeft opgemaakt dat het de urtboezemingen zijn van een jongeling die eerst op 24 September van verleden
jaar zijn zeventzenden verjaardag bezong, dat het grootste gedeelte bijgeN olg
de proefverzen zijn van een zestien- of zeventienjarige, — dan is men waarlijk zeer geneigd ook aan het werk van den dichter slechts lof toe te zwaaien
en de enkele bemerkingen en wenken maar te onderdrukken waartoe de
aandachtige lezing van zijn eerstelingbundeltje mocht aanleiding geven.Die lof mag overigens breed toegemeten worden. Reeds de verzen,
op zestienjarigen leeftijd gedicht, vertoonen blijken van een buitengeworen
aanleg. De moeilijkste vormen welke onze dichters' der jongere school
met zooveel voorliefde aanwenden tot het uiten van hun « gevoel en fantasie », schrikken onzen jeugdigen zanger niet af Te zijner eeie mag gezegd
dat men in al zijne stukjes, ze mogen dan ook in trim- of in maatverzen
gestild zijn, dezelfde ongekunstelde en natuurlijke zoetvloeiendheid terug
eindt De verheerlijking der moedertaal bezielde den jongen zanger
tot menig gloedhol klinkdicht . dat het hem met deze hoogschatting
en bewondering ernst is toont hij door de keurigheid waarmede hij
zelf onze taal schrijft, en voorwaar die keurigheid, welke hier te lande
maar al te zeldzaam is, draagt niet weinig bij tot den goden indruk
dien de heele bundel op den lezer uitoefent ...
En wat bezingen deze liederen en sonnet en, van wat spreken ons
deze gedichten ? Ei, lezer, van wat anders konden ze wel, dan van
bloemen en vlinders, van leeuwerikkengejubel « 's morgens, als de gouden
zonne zet het ruim in gloed », van den weemoed der avondschemering,
en de treurigheid van een regendag, en de akeligheid van een winterlandschap ? Ze zullen LT herinneren hoe gij zelf, — vroeger, vele jaren
geleden helaas ! toen in een zoele studiezaal een spotend zonnestraalje
U kwam verstrooien, — hoe gij zelf wel eens het lot hebt benijd, het
zalige nietsdoen van den Napelschen Lazzarone .
Der werkelijkheid en al heur leed ontnomen,
Is 't leven hun een weiflend schaduwbeeld;
In zalig nietsdoen, dat hun ziele streelt,
Zoo liggen zij, in zoete, vage droomen
En uit den chaos, waar hun geest in speelt,
Verrijzen hoog bedwelmingsvolle aromen,
Vizioenen, door hun ziekelijk brein geteeld,
Die koortsig voor hun oogen scheemren komen....
Gekoesterd door den gouden zonnegloed,
Bewondren zij den eindloos blauwen vloed,
In dolce far nzente weggezonken...
Zoo liggen zij, de lazzaroni, loom,
En levend in een eeuwig duistren droom,
Aan zonneglans en nietsdoen vastgeklonken.
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Hij zal U spieken, de j onge dichter, van zijne grootmoeder; hij
zal willen dat ook gij de brave 'rduw leert hoogschatten en dat ge haar
liefhebt, en dat ge zijn bezorgdheid deelt wanneer de ziekte hare klachten
sloopt... Hij zal U spreken ook heel vertrouwelijk, vertel het om
Godswil toch aan niemand I — van een eerste kalverliefde . dat immers
behoort insgelijks tot de lentepoezie .. En nu ge zijn vertrouwde geworden
zijt, zal hij niets meer voor U verbergen of U achterhouden : wat hij
zich voor een toekomst droomt, hoe hij als hoogste doel het lot zich
stelt van dichter, wat er in zijn innigste ziele waagt en klaagt aan
blijde of sombere gevoelens en illusies
Met enkele stukj es loopen we niet hoog op, met dat -< aerdigh
rninnehedt » b v , en wel minst van al met die te Namen « waar
gebeurde » Liefdesidylle De vorm, in dit laatste en tamelijk gerekte
komisch-epische verhaal, laat nog meer te wenschen over dan de trant
zelf; het geheel is zeer nuchter prozaisch :
Wie jong en vurig is, en eens een schoon,
Lieftallig meiske ziet, en zich niet eens
De moeite geeft eens even om te zien,
Die schijnt me toch een AAKLIG DROGE JAN.
Doch neen, niet vitten i Geurig als een tak vol rozige appelbloesems is de verzenbundel welke de heer R de Cneudt ons aanbiedt :
om hier en daar een onvolwassen bloempje mogen wij niet vergeten
dat de lente slechts de bloesems brengt, beloften tegen dat de zomer
komt... Laat ons blijde zijn om de geurigheid van het Vroeggetijde, en vertrouwen hebben dat de zomer zal beantwoorden aan onze hoopvolle
verwachting Laat ons dankbaar berusten in de belofte -- het gedichtje
is gedagteekend van Januari 18 95 -- waarmede, aan het slot van zijn
bundel, de dichter van ons afscheid neemt :
Nu wil ik staken mijn eenzaam lied,
Bij vreugden en wee gefluisterd,
Den zilveren beekskens, het zuchtend riet
En den windekens afgeluisterd
Nu wil ik zwijgen, — voor een stond —
Om spoedig opnieuw te zingen,
Want 'k veel het, in mijns harten grond,
Daar liggen nog wondere dingen.
Daar bruist nog steeds een sterke vloed
Van beelden en gedachten,
Van zangen, sinds jaren in 't herte gevoerd,
Gefluisterd bij slaaplooze nachten.
Nu ligt die vloed daar rustig zacht,
En sluimert in stillen vrede
kaar breekt hij weer los in zijn woeste kracht,
Dan sleept hij den zanger mede
Dan zing ik weer N an storm en strijd,
Van ti isioenen en dichterdrovmen;
Dan laat ik de wereld, zoo eindeloos wijd
In mijn jeudige ziele stroomen I
Dan geef ik weer, in stralenden gloed,
Die duizend gevoelens mijns herten —
Een deel van mezelven, een deel van mijn bloed,
Mijn driften, mijn vreugd, mijn smerte.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

217

Antwerpen in de XVIII e eeuw, vóór den inval der Franschen. — Godsdienst. Zeden. Gebruiken. Vermaken. Kostwinning.
Handel. Nyverheid. Onderwys. Geneeskunde. Gerecht, door EDWARD
POFFÉ. -- Prijs, fr. 3,00. Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Tetterkunde in zitting van 2i Juni 1893.
R. Verhuist schrijft onder andere over dit werk in de lettercritiekvan Vlaamsch en V r
't Is geschiedenis, j a, maar het ruikt niet muffig; het smaakt
met droog, men kauwt niet op vezels en het blijft niet onverteerbaar
op de maag liggen
Het boek van Poffé is fnsch, levendig en genietbaar voor eenleder;
de trant is vlug, de stijl bondig en puur Nederlandsch en wat keurig
en kleurig verteld wordt is tevens ook belangwekkend, aangenaam, aanschouwelijk, soms gemoedelijk, soms pittig voorgesteld
Daar hebt gij ze voor u de i 8e eeuw ! Daar ziet ge ze staan
de Antwerpsche burgers, in roodbaaien ondervest en met de blauwe
topmuts op één oor, genoeglijk een pijpje rookend terwijl zij op hunne
ellebogen over hunne halfdeur leunen ! Daar zijn hunne straten, eng
en donker in de nattigheid van een buiachtigen November-avond, met
houten vooriutspnngende en overhellende gevels, onplezierige waterstralen
die van tutstekende dakgoten nederplassen I ziet ! die kleine vensterramen, met in lood gevatte ruitjes waarachter de roetkaars of koperen
olielamp (het antiek peerke) te smoken en flikkeren staat zoodat er
eene geheimzinnige klaarheid in de loods heerscht maar met hoeken
vol duisternis Daar is de klepperman, den Hanneken-nit, met zijn
pangeweer slenterend over vuilmshoopen en er voor beducht het hoofd
tegen de lage uithangborden te stooten, terwijl gij binnen het spinnewiel
hoort ronken en de mannen rond den haard bezig zijn met raadsels
opgeven.
Het eene tooneel volgt het andere op, elke bladzijde is een schilderijtje; het zijn afzonderlijke tafereeltjes met bonte verven op glas
geschilderd en langs achter helder verlicht; geheel het boek is 'n ketting
waarvan elke schakel een geemailleerde prent uitmaakt.
Hoe gingen onze voorouders der verleden eeuw gekleed ? Daar
hebt gij het en ge verneemt er tevens de Nijverheids kwesties bij
zoodat al de ambachtslieden er als de historie van hun beroep vinden
de stoffenbewerking; de weefsels, de fabricatie der voorwerpen van
tooi en opschik, de prmkenhandel, enz
Zóó ging het toen in de kerk; zóó bij een huwelijk, zóó bij eene '
begrafenis... en daar hoort gij ze de anekdoten vol kleur en leven,
eene bron voor roman- en tooneelschrijvers.
En als Poffé in zijn proces zakje grijpt
Humour is het en van het smakelijkste Wat 'n gekibbel ! namelijk
het bakkersproces voortkomstig « uit een galleken van pilikantie ».
Dan de geschiedenis van den zoon der weduwe Nelis , de jongen
dient Oostenrijk in Silezie... in tien regels verteld, maar het zegt
zooveel over dien tijd Wat waren wij geleverd onder die vreemde
vorsten die ons geld afpersten en ons beste bloed tutzogen ! Dat het
nog slechter ging onder de Fransche R epubliek hoeft geen betoog.
Voorders een zestal liefdegeschiedenissen als dit van de lichtzinnige
Clara, Maria en haar trouwen sympathieken verloofde Allefeldt
Sappige grepen uit het dagelijksch leven, herbergtooneelen, volksfeesten (n op Dambrugge met Sint Jobs begankenis), Antwerpen met
ij ne toenmalige scholen, zijne rechtbanken en vonnissen.
Poffé heeft een schoon, aangenaam en leerlijk boek geschreven en
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d3 Vlamingen, bijzonder de Antwerpenaren, moeten hem danken dat
hij ons zoo vertrouwlijk in het leven en aan den haard onzer voorouders der XVIII' eeuw heeft binnengeleid
Levens der Heiligen en Gelukzaligen van de Predikheerenorde, verschijnt elke maand in afleveringen van 16 bladzijden, prijs per
j aar fr. 0,5o. Drukkerij A.-M. Elleboudt, Oostende.
Een goed boek uitgeven, den christenen eene aangename stichtende
lezing aanbieden, dit is het doel Immers te veel kwaad doen de
onzedige en ongeloovige werken, die helaas ! overal verspreid zijn.
Dikwijls zoekt men dan ook naar een goed boek dat zelfs de kinderen
mogen lezen. Het werk dat hier aanbevolen wordt, is zulk een.
Het Vlaamsch christen volk leest nog met genoegen de daden.
de levenswijze van de groote heiligei ; het herinnert zich met liefde de
wonderbare feiten, de schitterende mirakelen door Heiligen gewrocht,
't Is daarom dat eenige schrijvers zich verbonden hebben om de levens der
Heilige en Gelukzalige Predikheeren uit te geven
Meer dan twee honderd leden der Dominicanerorde heeft de
Kerk op de altaren geplaatst en velen hebben Kerk en Staat zeer gewichtige
diensten bewezen. In de Geschiedenis, 't is waar, worden dikwijls
bijzondere daadzaken aangehaald, doch meest wordt hun heilig en
stichtend leven stilzwijgend voorbij gegaan. Om de christenen te stichten,
de vrienden der Predikheerenorde nog meer die groote Orde te doen
beminnen zal men de levens der Heiligen en Gelukzaligen uitgeven.
Die levens, zijn geheel volgens de geschiedenis, in eenvoudige,
maar vloeiende taal geschreven Het weik is lang en zil slechts na
eenige jaren voltrokken zijn. Opdat iedereen het - hezitte, opdat iedereen het leze, heeft men de prijs zoo laag mogelijk (fr. 0,5o) per jaar
gesteld.
Elk christen, vriend van Dominicus'Orde en vooral de derde
ordeling zal niet nalaten op de Levens der Heiligen en Gelukzaligen van
de Predikheerenorde in te schrijven.
Men schrijft in bij in het klooster der Predikheeren, te Gent
en te Lier, by A. Elleboudt, Kerkstraat, te Oostende en A. Suffer,
te Gent
Tuinbouw voor de lagere school, handleiding ten dienste van
onderwyzers, door A. IDE en S BLEEKER, directeur-leeraar en leeraar
aan de G. A. Van Swieten tuinbouwschool te Frederiksoord. Groningen
bij Wolters
Dit werkte heeft zijn ontstaan te danken aan het uitschrijven eener
prijsvraag door de Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en
Plantkunde, met het doel eene geschikte handleiding te bekomen voor den
onderwijzer.
Het zal hem tot vraagboek kunnen dienen bij de behandeling
van onderwerpen, die op tuinbouw betrekking hebben
Deze tak van nijverheid toch leent er zich uitstekend toe, om op
de dorpsscholen geschikte en ruime stof te leveren voor occasioneel
onderwijs, zoowel om de aanschouwelijkheid en groote aantrekkelijkheid, als om het practisch nut, dat het onderwijs in den tuinbouw
aanbiedt Voor herhalingsscholen geldt dit laatste in 't bijzonder.
Ondanks deze beknooptheid, zal de onderwijzer genoegzame gelegenheid bekomen, aan de hand van dit werkje de leerlingen met den
tuinbouw bekend te maken.
Klaar, duidelijk en methodisch is dat werk geschreven en met
zijne talrijke platen is het recht aanschouwelijk
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De stoffelijke uitvoering is in alle opzichten verzorgd en mag tot
voorbeeld strekken voor onze Belgische schooluitgaven.
Cats. — Eene keien nat de Zznnebeelden en den Sbie4el van den
Duiden en den Nieuwen Tyd, met de o f)rspronkelijke prenten uitgegeven
voor de schooljeugd, door JAN KLEYNTJENS, leeraar van 't Koninklijk
_Atheneum van Brussel (D )ornik, Vasseur-Delmee'.
Vader Cats, schrijft « Het Vlaanische Volk » de volksdichter bij
uitstek, die evenals onze Belgische Pater Poirters, ons in eenvoudigen
dichttrant onuitputbare schatten van levenswijsheid heeft achtergelaten,
wordt waarlijk al te zeer door ons Belgen vergeten. Eene der redens
daarvan is wel zeker dat men zoo voorzichtig moet zijn Cal hem niet in de
handen van kinderen en jongeren te laten komen. Uitmuntend was dus het
gedacht van den heer Kleynties, eene keuze uit Cats gedichten te doen,
waarin niets de kieschheid en de teederheid van het j ong gemoed kon
kwetsen. En die lesjes zijn alle 203 kort en zoo treffend ! Het zinnebeeld
is telkens gegrepen uit de natuur, en moet aldus in onvergeetbare trekken
eene guldene les prenten niet alleen in den geest, maar oo'c in de verbeelding en in het hert der lezers. Oneinlig doelmatiger, tot vorming van
verstand en gemoed zijn deze stukjes, dan de Fabels van Lafontaine, hoe
geestig o ok.
De dieren van den Franschen fabeldichter zijn kinderen van dezes
geest en fantazij, geenszins van de natuur. Cats' zinnebeelden, integendeel,
,zijn de natuur afgekeken ; daarom voldoen zij oneindig meer onzen geest,
ontwikkelen de opmeikzaamheid en openen oog en hert om te lezen in
het geschapene rondom ons, en door hit stoffelijke ons het geestelijke op
te beuren.
De leeraars zoeken menigmaal naar korte, pittige declamatie-stukjes
in 't NederlancL,ch In Kleyntjen; uitgaven zullen zij die vi iden, mits hier
en daar eene lichte verandering.
Het boekje is wel hoofdzakelijk voor de schooljeugd bestemd, maar
,00k het volk zal er eerre deugdelijke lezing in vinden. De taal is wat
verouderd, doch de bijgaande ophelderingen verhelpen dit. Daarbij, won Ier
is het wel, dat niet alleen de taal van Vondel, die meer dan half Brabander
was, maar zelfs die van een geslagen N )ordnederlander als Cats, nog meer
.onze huidige volkstaal nabijkomt, dan de schoolsche trant van sommige
hedendaagsche schrijvens tui het Noorden.
Wij wenschen dat de schrijver op dezelfde wijze uit Cats' overige
gedichten eene keuze voor het volk moge doen
Koninklijke Vlaamsche Academie. Vergadering van rS September Na de voorlezing van het verslag over de vorige zul tang, dankt de
heer D. Claes in gemoedelijke woorden voor zijne benoeming tot werkend lid.
De lezing, die door den heer E Hiel zou gehouden worden,
wordt wegens onvoorziene omstandigheden tot de eerstvolgende zitting
vei schoven
Van Dr B Stallaert is een brief ingekomen, waarbij wordt aangedrongen op de spoedige voortzetting van het door wijlen Karel
Stallaert aangevangen Glossarium van verouderde rechtstermen.
Op voorstel van het bestuur wordt door de Academie besloten
dat aan den bevoegden Minister zal geschreven worden om hem den
wensch uit te drukken dat voor de thans openstaande betrekking van
opzienei der teekenscholen in Vlaamsch•Belgie alleen zouden in aanmerking komen candidaten, die de Nederlandsche taal volkomen
machtig zijn
Na het behandelen van enkele punten van huishoudelijken aard,
,gaat de vergadering uiteen.
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De vijfaarlijksche prijskamp voor Nederlandsche letterkunde
1890-1894)
is toegewezen aan Mej Loveling, voor hare novelle : Een
0
dure Eed, met vier stemmen tegen drie gegeven aan Snzderzen van
den heer Aug Snieders.
Onze lezers herinnerei zich, dat een doctrinair , weekblad te
Gent(Het Volksbelang) de samenstelling der « clericale » jury niet
weinig over den hekel haalde, en de meening uitdrukte, dat demeeste leden dier j ury (leden der Kon VI A.cad ) onbekwaam waren
een oordeel uit te brengen
Wil nu Het Volksbelang logiek zijn, dan zal dit blad de bekroonde
aanraden den haar toegekenden prijs te weigeren, op grond der onbevoegdheid van de « clericale» jury, eene uitspraak welke niet kan goed zijns
als komende van leden eener instelling « doortrokken van den paapschen
geest,) --- Ziedaar overigens de tweede maal, in 1895, dat de Academie
eenen schrijver van liberale richting met den Staatslauwer bekroont.
Door welke deugnietstreken zal dit « clericale » korps zich nog
onderscheiden ?
Davids-Fonds. -- PRIJSKAMP VOOR EENE NOVELLE. Het Hoofdbestuur heeft elf stukken ontvangen, ter mededinging in dezen prijskamp.
Ziehier de titels : N. I. Hugo de Bultenaar. -- Kenspreuk : o Tempora,
0 mores! — N 2. De lotgevallen van Paulus Wuytack. -- Kenspreuk :
Godsdienst, Taal en Vaderland. — N 3. Verdenking. — Kenspreuk :
Fabricando fit faber. —N. 4. Ook een ideaal -- Kenspreuk : Fidel luxe
charitas dux. — N 5. Stiefbroeders — Kenspreuk : Exelszor ! — N. 6.
De Vondeling -- Kenspreuk : Na t jden komt verblyden N 7. Op
droog zand. -- Kensrreuk : Beats posszdentes. —N. 8 Samuel — (Zonder kenspreuk) — N. 9. Edelmoed — Kenspreuk In medio virtus. —
N. JO, Uit den Geuzentijd — Kenspreuk • Woorden wekken, voorbeelden trekken. --- N. 11. Nelletje, of de Bloem der Duinen. —
Kenspreuk Het oorbeeld, 't as het belyfde schoone of goede.
De keurraad zal benoemd worden in de eerstvolgende bestuurzitting
(November)
1- Pater Whithy van het gezelschap Jezus in Engeland. Hij was
de vriend van Daniel 0' Connel en bediende hem de laatste H. Sacra-menten Hij schreef onder ander een leven van kardinaal Wiseman enu
een , les enschets van kardinal Newman
t Balat, bouwmeester des konings, een man van zeer gewaardeerd
talent, hij ontwierp onder andere het Paleis van schoon kunsten te'
Brussel.
t Mej G -J Van de Sande-Bakhuyzen, Hollan lsche schild eres
van groote verdienste.
1- Pasteur, de groote katholieke Fransche geleerde, de uitvin ier
der verpl€ging tegen de razernij.
T A. Verwee, een onzer beste dierenschilders

KONINKLIJKE VLAAIISCIIE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE.

LETTERKUNDIGE WEDSTRIJDEN

voor 1597.
EERSTE VRAAG.

Oudgermaansche Taalkunde.

Verhandeling over de vormen van het werkwoord
in het Oudfriesch.
Prijs : fix) frank, of een gouden gedenkpenning van
gelijke waarde.
Tw

VRAAG.

Middelnederlandsche Letterkunde.

Opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen, d. i. uit gedrukte
of ongedrukte geschriften, alsmede uit gewestspraken,
voo r elk der woorden, door KILIAAN als vetos Flandricum
opgegeven.
P1 ij? : 600 frank, of een gouden gedenkpenning.
DERDE VRAAG.

Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Men vraagt eene Too volledig- mogelijke lijst van de ver
neologismen, die heden gebruikt warden in de-werplijk
Nederlandsche taal, met aanwijTing van hunnen oorsprong
en hunne onnauwkeurigheid, alsmede van de juiste Nederlandsche wooden, uitdrukkingen of legsnul ev t.
Prijs : Goo frank, of een gouden gedenkpenning.
VIERDE VRAAG.

Geschiedenis.

Een volksboef, over de Geschiedenis van België
van 17Q2 tot 1814.
Prijs : uoo trank, of een gouden gedenkpenning.

I^uit^n^c «c ue prijsicarnp,
WEDE VRAAG.

Bene volledige Klutst- en Vakwoordenlijst over het ambacht
van den « .11eubehnaker n. Zooveel mogelijk met bijvoeging van de afbeelding der opgegeven voorwel pen en
werken,
In het antwoord zullen de Mededingers ook, zoo veel
mogelijk, de Fransche, 1-loogduitsche en Engelsche benamingen mededeelen.
Prijs : Soo frank, of een gouden gedenkpenning.

I'l' i
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Middelnederlandsche Taal- cn Letterkunde.
Uistor •ische .,':r.lie aver de r'ar'a dcrin ,, der vorming van het
nzeervoud der .,elfstandi: e naamwoorden, — van het
Atiddclnederhtndrek lot ;tit nieuw Nederlandsch,
doe frank, c' cr. : 1 nu.ien gedenkpeuring.
131.1i
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Idioticon van het Anitverpsch dialect. (Stad Antwerpen en
Antwerpsche Kempen.)
Voor de twee beste verzamelingen Idiotismen, gewestelijke
eigenaardige uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen en
taalkundige eigenaardigheden worden twee prijzen uitgeloofd :
prijs. 400 fr.; z d prijs, zoo fr.
(A. b. c.-gewijze volgorde en duidelijke uitlegging worden verlangd. Hetplan der Idioticons van hutten en Tuerlinckx
wordt nnnbevolc'l.,

VOOR`rVAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en niet

te voren uft:;e,e aanvaard. De werken ntoetrn
leesbaar in het Nederlandsch geschreven zijn.
De Schrijver stelt zijnen raam op zijn opstel niet ; hij
voorziet dit slechts van Bent kenspreuk, welke Lij, met opgave
van zijnen naars en woonplaats, in een gesloten briefje, dat
dezelfde spreuk tot opschrift heelt, herhaalt. Voldoet hij
sari dc laatste bepaling niet, dan kan de prijs Item gewei•
gerd worden.
De mededingende handschriften voor den wedstrijd van
van 18 9 7 moeten ten huize van den bestendigen Secretaris
(den heer Fr. de Potter, Go.!ehu;zen:ireef, a,t) vrachtvrij inu, ezor.dcn zijn vOór den t Februari 1897. — Die voor den
wedstrijd van 1898, vóór den i Februari 1898.
De stukl:en, na den voorgeschreven dag ontvangen, of
zulke, welker Opstellers zich op e.ei,ige manier zullen Jen
kennen, worden uit den wedstrijd gesloten.
U e Acadenric eischt voor de .,erken de grootste n auwkeurigheid in de aanhalingen en vraagt uit dien hoofde
dat de Mededingers de uitgaven, alsook de bladzijde der
door hen aangehaalde boeken, aanduiden. — Zi j meent den
Mededingeren te moeten berichten dat al de handschriften,.
aan haar oordeel onderworpen, a.ls haar eigendom in hare
archieven bewaard blijven, en zij zich het recht voorbehoudt
deze, geheel W. gedeeltelijk, in druk te geven.
Van de niet ter uitgave aangenomen stukken zullen de
Mededingers, op hunne kosten, een afschrift kunnen bekomen,
mits overeenkomst met den bestendigen Secretaris.
De assruutenraa,
r.
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ROTTERDAM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning
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De Cacao
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DRIESSEN

een gezondheidkundig

de voorkeur.
ZIE ATTESTEN.
Alam vorkri!gbau

oogpunt

ZEER GOEDKOOP !

Een aantal Clichés naar beroemde platen
en schilderijen.
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.

FLIEGENDE BLATTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowi
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sie erscheinen wáchentlich einmal. Preis p. Semester, Mk . 7,5)
(fr. 9,5o); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste toespeling. De verlichti n g (illustratie) is in den regel uitmun tend.

Firma A. C. A. VAN V DURE N Pz.
OUDENBOSCFI (NEDERLAND)
Rechtstreeksche aanvoer van geimporteerde Havana's, Manilla's en
Planteurs van de eerste huizen.
Geurige en van de beste tabaksoorten vervaardigde sigaren van
1'r. 50 lot 500 fr. per duizend.
AANBEVOLEN MERKEN :
de duizend
fr. 50
Phcenix
Klein Duimpje (klein maar geurig)
60
70
Roza
80
Perfecto
80
Kegellust
Souvenir d'Amsterdam
90
90
Bonita

ll. Upman
Crema de Cuba
Fortuna
Alabansa
La Vuegera (Havana)
Conchas
id.
Reina
Id.

de duizend
1'r. 140
120
460
160
300
400
500

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle rechten en
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
drie honderd stuks.

Vollediger !Acalandsche of Belgische prijs-Courantsi op aanvraag
iverkrrjgbaar,

ioekhandei J.-W. VAN

LEEUWEN, Leido,..

De katholieke Organist. Onderricht in de begeleiling van dan Gregoriaan-

scheulang en in hetkerkelijkorgeispcl, meteen aantal speeloefeniugen.4 o

t't 4,25

!landboekje ten gebruike hij liet onderwijs in den Ore=,oriaauschen Zang,

vierde vermeerderde druk

fl 1,75

Leesboek voor het Contrapunt, gr. 4°
fl 7,50
Josef Maria Pignatelli. Eene schets van de uitdrijving en de opheliing der

Sociëteit van Jezus, door W. VAN NIEUWENHOFF, S. J. Tweede verweerderde druk
In linnen prachtband
Wat is toch de Talmud? en wat is een Talmudiocdllets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom, door Dr. A. RonLINO, herzien en verbeterd door MAX DE LAMARQUE. Derde druk met een
nieuw voor bericht van den vertaler. 128 blz
De geheimen der Vrijmetselarij, ontsluierd door Lao TAXIL. Een deel gr. 8
van 1056 bladzijden met hO gelith. platen
In linnen prachtband
In halfchagrijn-lederen prachtband

JI 1,50
fl 1,90

fl 0,70

fl 7,90
fl 9,70
fl 10,20

B. HERDER, libraire éditeur Pontifical
a Fribourg en Brisgau (Alleatigne)

Ell vente chez tons les libraia'es :

MINIATURES CUO I S IES
DE L a BIBLiCIi'HÈQiJE DU V AT IC AN
par ETIENNE MUSSEL, S. J.
DOCUMENTS POUR UNE HISTOIRE DE L A .IIINI A "I'URE
AVEC XXX PLANCHES EN PHOTOTVPIL'.

In-folio (VIII et 59 pages de tcxte) fr. 25; rclié en toile,
tranche rouge fr. 30.1

uslicher Ratoreber
Praktisches VVochenblatt fur alle deutschen i -lausfrauen.

Erscheint jede \`'oche einmal. — Preis pro Quartai nor 1. Mk.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanslalteil.
Der Háasliche Ratgeber eothàlt
n jeder Nummer belehrende Artikel aus
dem Gebiete der Hauswirtschaft, Ge
mid Erziehung. Ausser--undheitspflg
em wird in den Rubriken : Gemein-

ittziges, Bkusliche Kunst, Furs Hays,
Getreinke, Backuerke, Fitr die Kiiche
u. e. w. eine Fiille belehrendeu
ot es
veróffentlicbt

In der « Ai beit s stuie - werden Stick,
Strick-, Hakel- und Filetarhoiteu ver6tfeutlicht, welcóa lurch reizende Atibdduuger, erl utertwerdeu. — I to - Echo
kanis jede Abonaentin kostenlos Frapen
verStlentlrchen, v. elebe heantwortet eerdes. Das . Feuilleton» ist sehr reit It:xltig
und spannend. Ausser eiu-ru g, rbssere I,
sehr interessanten humane, werden noen
in jeder Nummer Reiseheschreibungeu,
Humoresken, Erzkhlungen und Gedichte
vsr6tTeutlicht.

Gent, drukkerij A. SIFFER.
'✓^fw^° mr^rmrrms mr^,^r®ivw,

AFRIKA

DR ,-^ /CA IN VIJF B EDRIJV E NE1V IN VERZEI'T

door Ridder Edward Descamps
• Bekroond in den internationalen letterkundigen prijskamp voor het beste werk
over de slavernij in Afrika

voor net iederlandscn tooneel overgezicht

door M. J. A. VAN DROOGBNBROECK, der Koninkl. Vl. Academie
Prijs : fr. 2,50.

/51-ImpliIInitt rn anbrrr Oria7i$i•n
eioor 1 àT Av IJDEL I J L

Prijs : fr. 3,00.

HOOFD ËN KOP
Luimige Novelle

door D' MAL P .E R T IT I S van Antwerpen

Prijs . fr. 1, 25.

FLA1IlIES ET FLAMMMCHES
Peésies par J. Casi&-r.
Prix : I franc.

L'ESPAGNE

^

THÉHÉSIENNE

Pélerinage d'un Finland á toutes les fondations de Sainte Thérése
PAR M. IHYH-HOTS
Prix : 20 francs (reliure éi ga ite en p
o y e11 L lldbollw, FioY' 1 ll'ddettl e11 llie1'elllill'eeIl
J
ten gebruike van Normaalscholen
door LI. M YS
Crllwb;'/.LN PROFESSOR I N DE NORMAALSCHOOL TE 9P —SIrLA1„S

en J. B. DI•. I+T.YTEI,
LANDBOUWINGENIEUR, PROFESSOR. IN UF. NORMAALSCHOOL TE SI \T —NIgLAAS

Prijs : fr. 2,00.

Prudens van Duyse,
ZIJN LEVEN EN ZIJN. WERKEN
door J. JIICHEELS

Prijs : fr. 4,00.

Les Bases de la Morale et du Droit
par I'Abbd MAURICE
RICE DE BAETS
Prix : fr.. 6,00.

d

VLA ' MSCI-E BIBLIO(RAPHIE
Lijst der boeken,
vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen
en tabellen,
in België van 1830 tot 1890 verschenen.
)
Uitgegeven op last tier Koni,nkl. VlaamscheAcadenzie voor Taal- en Letterkunde

door FR. DE POTTER

Prijs per deel : fr. 5,00
(2 deelen op 4 of 5 zijn verschenen)

HTJIs

WET

De persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk
wetboek, beknopt en te gerieve van eenieder beschreven
door JORIS ROMMENS, Advocaat
Prijs

WESTVLAAMSCíi 1 1IOTICON

fr. BO, Priester,
bewerkt L. s L.. DE
en heruitgegeven door JOSEPH SAMYN, Priester
Prijs i^tgeíucnid fr. 22,00. Gebo^tdeu fr. 26,00 .

de Yharmacolooie g^énérale

5

Résumé des connaissances physiologiques nécessaires à .t'étude
de la thérapeutique,
à l'usage des praticiens et des étudiants
par le D r D. DE BUCK
Prix : fr. 5,00.
•

Duik- of Pi

a voor J r

^^

door den Eerw. Heer B r Guido Gezelle

Lid der Koninklijke Vlanmeche Taal- en Letterkanter

Prijs : fr. 1,00; vrachtvrij fr. 1,20.

DE STROOIVLECHTER
V^21^"1I J_ _^(X Uri' 1-11,-;-1:'_sL 1i i^1)_t.1_.
,.door L. VAN RUCKELINGEN
Prijs : fr. 1,50.

Bezorgd

2

2

VAK— EN KUNSTWOORDEN
,
1)::, STL N li A1(Ik Ll-iJ

door TH. COOPIVIAN, lid der Koninklijke Vlaamselie Academie.
Prijs . fr. 1,25.

LES TRADE BIOSS

°)

L
ET LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES EN BELGIQUE
par ERNEST DUBOIS
Chargé de Cours à I'Université de Gand.
Prix : fr. 2,00.
Ni"."."/"■""."."."."4"."9-\"‘"."."."J,

JÉau de Cologne.
Seale médaille d'or pour parfumerie, Amsterdam. 1889.
J. C. BOLDOOT
Fournisseur brevetó des cours de LL. MM. la reine des Pays-Bas, les
rois de Belgique, d'italie, de Portugal et d'Espagne. AMSTERDAM.
Dépóts : Amsterdam, Singel, n° 92. -- Rotterdam, Reguliersbreêstraat,
n o 42. — Rotterdam, Passage, ne 6. -- Anvers et Bruxelles.

Eau de Cologne, Savona i'cau.. de Cologns, Sedáp bialt,m, Duizend-bloemen geur, Eau de 'Julianne, etc., etc. Exti ails concentres. — Boldoots Eau lie Cologne is de meest gezt,chte, om
haar zacht en verfrisschen:d aroma, zij is bekroond met de
gouden medalje te Parijs iv 1879, te Melbourne in 1880, te
1888.
Amsleri:'r1r in 1883,3, 'e A tn't'w w •'rpe". it? 18 8,, le Brussel
BELINFA\TE, Den Haag. — Mevrouw ESTELLA HIJMANSIIEIITZVELD, Gedichten. Prachtuitgave in geheel linnen band,
met stempel, naar eenti teekening van Jos. Israëls, en met portret
door Sluyter. — Prijs Il. 7,50; fr, 15,75.

Uitgave Gebr.

Vereenigde Dichtwerken valt Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb
DOULAEGIIE, geboren te Diksmuiden, \\estvlaanderen, België
(1826-1876). ---- 3 tieelen, II. 6. Ir. 10,50.
Madelieven en avondlamp .
. . . ing. f, 1,50 geb. 1,90 fr. 4,
Afzonderlijk ; Najaarsvruchten en Wiuterblcucneu •
» f. 2,10 geb. 2,50 fr. 5,25
Nieuwste geduuten . . , . . . .
» f. 1,60 geb. 2,— fr. 4,20

Het huis Cuperus en Zonen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en weer in 't binnenland,
wanneer de bestelling vóór dtu
laatsten trein inkomt; behalve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der wereld waar
thee wast, zijn alle soorten voorhanden.

^`^4 ^^
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^
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Abonnements-Einladung auf die KNEIPP-BLATTF.R.
Zeit sekref t fiir ui-^rc zZose 1,—z'/we/bode natscra.enuisse Lebensa.ez'se.
Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in Wórishofen.
4. Jahrg 1894. Jiihrlich erscheinen 26 Nummern — wovon jedo 24 Seiten stark
zum Preise n c Al 2,50; bei direktet• Zuseudung im Ausland ill 3,80.
Die Kneippbliitter • dos vorr,ehmste und verbreitetste Organ der Kneipp-Bewe•
gung, enthalten lichen Originalbeitrrigen voua Hochw. llerrn Prálat lícecpp, zahlreiche Artikel von K„cipp-Aerzten u. Ki,eipp-hreuwieit lerr.er Kranken-Geschichten
und Heilungen, Vereins- uud Vl'6rishofeuer Naci,ric:Lten, Aerztlichen Ratgeber etc.
Anerkannt vorzi.iglichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungeu uud Postanstaltet:. 1'robenummern kos
tenfrei (lurch ,lie
Verlagshandlung L. Auer in Donauwbrth,

3ï+

C. L. VAN LANGENHUYSEN, Le Amsterdam, verschijnt

DE CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

-zEBRDEDERS VAN EYCK tot OTTO VIENIUS
en POURBUS,
31 Staalplaten, met Monografieën, door P. GÉNA.RD, Prof
VV. MOLL, AD. SIRET, SLEECKX, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozel ALBERDINGK CIIIJm. — Tweede vermeerderde druk.
Grot 4° formaat.
Tien afleveringen, elke van i6 bladz. tekst, in. 2 kolommen en
met plz.ten. Prijs per afle:verin 2 11„.. 7,50 11r. .,251.
"r51,11123.737,4,2811:52172501,..,51,151.01P6.,770SIMM•MA ..On=1 • £!lIMEWS1
BR a:I7 KOPF & H. RTEL Bruxelles. Montague de la Cour, 45.

Abonnement à la lecture musicale.
I. Pou ru 1 mois fr. 2,50. Pour trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les ; bi nnés de la ville recoivent, d'après leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
eta de la p 'ovince 8 cahiers à la fobs qu'ils peuvent changer tous les quinze jours.
II. Pour m mois fr. 5. Pour trois mobs fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les ab( nnés de la villa repoivent, d'après leur propre choix, 8 cahiers par semaine;
.eua de la 1 rovince 16 cahiers a la fois qu'ils peuvent changer tous les quince jours.
UI. Pou r un mois fr. 7. Pour trois mois fr. 13. Pour six mois fr. 20. Pour inn an fr. 35.
Les al,c nnés out droit à vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pour un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an fr. 45.
Les ab( nnés out droit à six cahiers qu'ils peuvent changer tons les jours.

§ 1. L'Abnnnement comprend tous les genres de musique, à l'exception : 1 0 des

partitic ;s d'orchestre, 2° des méthodes et etudes pour sous les instruments, 30 des
éditions populaires de Breitkopf & Hartel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mois. -- § 3. Les partitions
(Opéras, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen s instruments (Trios, Quatuors, etc.), comptent comme 2 cahiers ordinaires; laic it ne pourra être remos a l.'ubonné que deur partitions a la fois. —
§ 4. L e nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
après let r publication. — § 5. Les abounds ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, doivent s'engager a nous en rembourser intégratement
la valeur s'ils nous les reudent maculés ou déchirés, plies nu roulés. Pour
leur en f: ciliter le transport, nous leur offrous d'élégants purte-musique au prix
de 1 fr ..° 0 a 5 fr. —. — § 6. L'abor_nement est considéré comme continue
taut qus des cahiers se trouveut entre les mains de l'abonné. Catalogue
sL fr. 1,25.

tiMIN2r1P9MMWWW0.MG

De aankondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opge lom(n loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namelijk in de Dietsche Warande, (let
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van , leze tijdschriften worden jaarlijks 21,000 afleveringen in
het licht gegeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

De prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.
Heeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

KENNIS DER NATUUR
Leerboek tier Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke bou.tsneden en figuren in den tekst, door H. HEUKELS.
Prijs f1. 5,00. Gebonden in linnen II. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde 11. 2,75. — Dierkunde en Plantkunde fl. 2,75.
-34137'IDT+Y"
. a°
.R^}^15'2114IM^r^
VISA.Cit+!.W.M1r,E2.6ZW,S6SML

WYNAND FOCKINK,

te Amsterdam,

Fabriek van Likeuren.

0Agerichd zu /679.
HOFLavaRANCIER van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van

Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den
Koning van Beieren. — Z. M. den Koning van Wurtenherg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Koning van Zweden en Noor-wegen. — Z. M. den Koning
van België. — Z. M. don Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal.
-- Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. -- Z. K. H. den Groothertog van
Baden. -- Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.
=S2Fa.ZfilM.

°l.!' .,,a5a.sfr'.<+r,rtYrgY^iSïCSu_A'_._^.5.^
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ENCRES ET VERNIS D'IIIPRIME:RIE
PHOTOGRAVURE, PEIOTOLITHOGRAP3IlE, IiELIOGRAVURII

Jp
fii,

^.^. AlaNA "TX.,

b rev ete

i..a:zlzoy, 13, Mo!enlleel.-ilruxi;jl=:s
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ADOLF WELGEL
BUCHIIANDLUNG UND ANTIQUARIAT

Librairie ancienne et moderne I New and secund-handbookseller
4, Wintergartenstr. LEIPZIG VGíintergartenstr. 4.

Grosses Lager antiquarischer and n•euer Biicher
aus allen Wisschenschaften

Lieferant and Correspondent
namhalter Bibliotheken and Institute

Cjebernahme and Vertrieb
von Publicalionenausli nd.Univcrsitaten

des In- and Auslandes

and gelehrter Gesellschat'cn.

Vortheilhafteste Bezugsquelle
fir lfentliche Anstalten mid Privatpersonen

Prompte AusfOhrung
von Auctions- and sonstigen Auftragen

Anikauf f,irzl t Bibliufteken and wcrtilvolkr WerF',
zu Lucisten Preisen.

Schnelle and Bute Verbindungen nach allen Welttheilen.

Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door Dr. .IAN TEN
BRINK, lloogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden. Geillustreerd
onder toezicht van J. 11. W. UNGER, Archivaris der gemeente Rotterdam. Met Gekleurde en ongekleurde afbeeldingen, facsimile's,
tekstfiguren en pol hotten, naar manuscripten en andere oorspronkelijke documenten.
De Geschiedenis der Nederlandsche Letteren is eerie wetenschap, die cot'sI
in de Inatst0 vijftig ja r en riet gooi gevolg wordi beoefend.
Wat in hc6 begin dnzer eeuw, in .18111, door JhnoNi ets OE. VRIES wint begonnen : het schrijven van eerie Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche
Dichtkunde, vond eerlang navolging hit P. N. VAN lina u • EN (18'12), 1lATTrrLiS
SIECENBEEri (1523), Baron COEr.oT ll ' I'SCnit1 (1.*2i), B. tl. LCLOPS (1tilt. L. G. VisSCHEIr (1S:3) en ontleren.
Door dezen werd echter in ntr weinig lichd verspreid, daar zij zich in hoofdzaak heknollen hij het vermelden van molten, jaartallen en titels.
Na 1830 traden degelijke mannen op. BAKnnrzl •:s SAN DEN BRINK i ii JoNntothoET
vallen de beoel'rning der geschiedenis onzer Leiterkuude op grondiger wijze aan.
liet grerile werk van .I(NCKBI.Ok'r in zes omvangrijke deelcri van 1181-1587, als
derde druk van beknoptere eerste en tweedo uitgaven versdrollen, is wel het
uitvoerigste en degelijkste Iverk, dat tot nog toe bet licht zag. Bovendien kwamen
een groot aantal kleinere handboeken van andere schrijvers uit, die, voor de
wetenschap, or voor de school, de uitkonnsteu van andercr nasporingen zoo goed
mogelijk pooteden saam te vallen.
Daar de beoefening der Geschiedenis onzer Letteren in de laatste vijfentwintig jaren steeds rijper vruchten droeg, groeide de belangstelling in deze
wetenschap bij alle, hesehaafde lezers en lezeressen aan. Op grond dezer I claugstelling mocht verwacht worden, dat het denkbeeld : eeriege'illastr;eerde Geschiedenis gozer Letteren uit le geven. hij velen bijval zon vinden. Aan zulk een plan,
reeds 6cnige jaren geleden gevormd en nit tot rijpheid gekomen, wordt thans
uitvoering gegeven.
Sanienstcllers en I'ilgevers verwiehlcn, dat een dergelijk werk ei onze
gezinnen, zoowel in hoogex geleerde als minder geleerde kringco. y eti! . si hoot en
huis, hoogst welkom zal zijn. Zij wensehen een populair werk aan Ie biratten,
doch in dien zin, dal uitkomsten van het historisch onderzoek in helderen vorm
voorgedragen worden en op zuiver wetenschappelijken bolent herusl, n. De •
schrijver hweft zich beijverd de slotsom der jongste letterknmlige geschiedkunde,
in den vreemde en ten onzent, zoo duidelijk mogelijk op le maken.
Wat de keuze der illustratiun betreft, achten de uitgevers zich gelukkig de
medewerking verkregen te hebben van den heer MI. NV. UNGER. die zich beijveren
zal om het boek te voorzien van een groot aantal trouwe afbeeldingen van platen,
haorlsehrifterr, portrellen en titels of b tad zij tori uit merkwaardige uitgaven. waardoor het een prachtwerk zal worden, zooals er hier le lande, nog geen verscheen.
De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde zal de Vaderlandsche
letteren behandelen van de middeleeuwen tot oil onze dagen. De scheppingen
onzer dichters en prozaschrijvers behooren tot de edelste schaalen, die ons
voorgeslacht ons heelt nagelaten. Liefde voor deze schatten op te wekken. belangstelling voor onze letterkundige kunstenaars aan te kweeken in het studeervertrek en in de huiskamer, is de vurige wensch van tien verzorger der illustratinn
en van tri, uilgevers.
\V-I.lzr VAN r1Tt,AVL.
De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Prof. Dr. JAN
TEN BRINK, geïllustreerd onnet toezicht von J. II. W. UNGER, zal worden nagegeven in °. l0 allevermgeu van °3 vet ilruks van 16 bladzijden elk, opgeluisterd door
vele liguren in den tekst en tal von gekleurde en ongekleurde platen, portrellen
enz. allo uit echte bronnen geput, en met de grootste zorg nitgevoerd.
Gedrukt niet fraai, expresselijk haarvoor gegoten type, op zwaar, houtvrij,
getint papier, zal dit kostbare werk hij inteckenirip verkrijgbaar worden
gesteld aan ? frank per aflevering. Mocht de omvang grootex worden — wat niet
waarschijnlijk IS — dan zul, als het werk meer dan 2 afleveringen uitgebreider
wordt, dat meerdere den inteekenaren kost i loos geleverd worden Buiten
inteekening wordt de prijs belangrijk verhoogd.
liet gehecle werk, dat een sierai i belooft te worden voor iedere bibliotheek
en welks bezit voor ieder beschaafden lezer to recht onwaardeerbaar zal mogen
heelco, zal binnen een tijdvak van twee jaar in handen der inteekenaren zijn.
Met zekerheid kunne]] wij dat toezeggen, aangezien het handschrift geheelgeread
in ons bezit is. De twee eerste afleveringen zijn verschenen,
Loodra liet werk volledig is, zal tot billijken prijs een halllederen band
verkrijgbaar gesteld worden. —Men schrijft in hij den 'Uitgever dezes.

Inhoud van Tijdschriften :
udien, all. 2. — I. Jezus prediking, de Bergrede, door J. Alberdingk-Thijm.
— II. Bagatellen. — III. Ter nagedachtenis van Pithecantropus erectus H. Bolsius.
— IV. Berichten uit de pers.
ttéraire (t5 Septembre 1895.1 — I. L'IrEal, par I'Abbí• Henry 1Niceller.
Magasin
— [I. Matinée. — Splendeurs du Soir, par Joseph Serre. — TIT. Pages
d'Enfance. Mon premier Mort, par Chitties Buet. — IV. A ma cousine Marguerite, par LíU on Sahel. — V. Regards an dedans et au dehors, par H. Carton
de \Viart. — VI. Henri Lasserre, par Charles Godenne. — VII. Chronique
Litti•raire, par Henry Bordeaux. — VIII. Petite Chronique, par M. D. et \V. R.
— IX. Les Revues. — X. Les Livres. — Prix par aame fr. 10,00.
Dietsche Warande, 1895, N a 5. - . Poëzie m. Stemmen uit het Verledene, I,
door A. S. Kok. - - \Vilm de Lantsheere. Beloken tijd, 1 7 98, gedicht door
Ent. Hiel. — Bloemeuspraak, novelle door C. Storm. — Ivoren Beeldhouwwerk
der XVI' eeuw i me/ plaat). — De Burcht « ter Haar d en hare Heeren, I,
door \I. K. - Lichtkroon der St. Janskerk te 's Hertogenbosch, door C. V.
Verreyt. — De Caricatuur in Frankrijk. — Het Kerstjongentje, gedicht door
'k Heb veel geweend..., gedicht door M. Z. v. d. B. N. H.
V. Lefere. - Boekenkennis. — Omroeper. — Gedachtenis. — Splinters. = Nis per
_jaar jr. 12,50.
Het Katholiek Onderwijs, t895, No 12. — Wijzigingen aan de organieke wet
op het lager onderwijs van 20 September 1884. — Samenvoeging der bepalingen der wet van t5 September 1895 met die der wet van 20 September
1884, welke van kracht blijven. - Organieke wet op het lager onderwijs. —
Koninklijk besluit betreffende de kostelooze toelatingen in de lagere scholen
aan het beheer van het wettelijk toezicht_ onderworpen. — Model gevoegd bij
het koninklijk besluit van 13 September 1894 (art. ;). — Schoolnieuws. —
Mengeliugen. -- Bladwijzer. — Bijvoegsel : e Tot de Heilige Familie a.
r. 5,0o.
—Prijspaf.
De Bode van den H. Franciscus van Assisië, t8g5, N" 3. - De Arme
van Assisië. — Besluiten genomen op het Congres te Limoges. -- Francis' kaansche zendingen ; De Vervolging in China. - Op reis naar China. —
Brief van den E. P. Polydorus. — Brief uit Canada. — Den H. Antonius
ter eerel — Dankbetuigingen. — Beloften. — Mengelingen. — Prijs per jaar
C. 1,50.
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INHOUD.
Mgr De Haer ne

Dr SCn AEI.M,1N.

Naïm. (Luc. vrl. I1-170

EUG. DE I.EPEI.EER.

Ju ffer Roze

KERSTEN.

a Décadents ^^ a Symbolisten ^^ u Occultisme-Magisme. . E. PAUVEI.s.
Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van
Jan van Ruusbroec
Vacantiefeesten.

WILLEM DE VREESE.

S

J. CL.
Driema and elijksch overzicht
Aan mijnen zoon, den Eerw. H Renier Sevens, bij zijn
THEODOOR SEVENS.
vertrek naar A rnelika
Prometheus
Huldezang voor Zusters Clarissen Coletinen
Boekennieuws en Kropijk.

OCTAAF- ROELANTS.
DOL.

'Mitten, Ikunsf
Vetenortiap
(6 franfi 's jaars).
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Tiende jaargang, 18g5,

November, N'
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Verschenen bij Siffer, St-Baafsplaats, Gent : St-Franciscus ' Almanak
voor 1896, door den eeres. pater- Minderbroeder MAacELLI_NUS.
Het hoekjen is in 8a . host SO centiemen, en is hij nitmiintendlieid de almanak van het vlaanssch katholiek huisgezin. Vooral de vrienden der orden van
St-h'ranciscns, de dienaio's van den lieven H. Antonius zullen in olien almanak
vinden den hertelijksten gezel, die klapt en vertelt en inlicht over de dingen welke
zij zoo geern hoeren En als aanbeveling van den St-Franciscus' Almanak,
gaan wij niet veel a • oorden bezigen, inner liever bewijzen leveren Hoort naar
zijnen inhoud :
Eerst van al geeft de almanak hetgeen alle almanakken uie?edeelen, natuurlijk : jaargetijden. eclipsen, feestdagen, en zoo al. en verder ook « nierkweerdige
tijdperken, « eenti curieuse optelling. Daarna geeft hij liet jaar verdeeld in zijne
twaalf maanden niet hetgeen er op iederen dag van rnaaand en weke te zeggen is.
Maar er is ook een buitengewone verdeeling van liet jaar :liet arrrrphijrtscle jaar,
dat is, de feestdagen der heiligen van de Brij orden van St-Franciscus, met de
andere bijzonderheden. ook verdeeld in zijne maanden en weken, neet aflaten en
wat er verder te vermelden is. En men heeft de tweede reke : eerst den gewonen
almanak, en daarnevens den seraphi,jnschen kalender
In een tweede deel, Eerut eerst het portret van Leo XIII. [iet daarna de optelling der kardinalen van het H. Collegie Daarop volgende belgisclie pisschoppen.
In een derde deel, komt St-J' gnsrhscvs' A dnenia' voor good gein den dag.
't Is eerst cone soort van studie over de drij orden van St-Franciscus, niet het
portret van den generaal der Minderbroeders, boogsteerweerden pater Louiz di
Pasma, een portret zoo schoon en zoo gelijkend, dat iaen aiuistonds den hoogweerdigen man herkent dien wij loer te'Illielt over korte maateden gezien hebben.
In zelfde derde deel, is liet van de frooiciseianschc zendingen, 1 erspreid over
de gansche wereld, alwaar de zonen van i-t-I'ranciscns het. EN anglie aan de
neidenselie volkeren verkondigen, meermaals den woesten en verkruiden akker
vruchtbaar makend door liet bloed der martelaren. De missies opnoemen, over
de gansche wereld, waar de kinderen van St-N.raucisens zielen zanten, dat ware
al te lang'. De Alr,i,ar+alr. noemt ze en geeft vair elk een kort bescheid. Zi io Hound,
in China. wordt bijzonderlijk vernield; want belgische paters besturen die
belangrijke missie, en Monseigneur Benjamin Clu •istiaens. een geboren Thieltenaar, is er bisschop. En den .limanali geeft liet portret van Mgr Christiaens
Een vierde deel handelt over (le Belgische Provincie der Minderbroeders,
over de verscliilli,ge kloosters dier provincie en minne bestaren..Wegens het
klooster van Thielt staat er vermeld : « Noviciaat der studenten, Gardiaan, Z E. P.
• Reijnerius; noviciemeester, Z. E. P. Casimier; vicaris, E. P. « \[edardus. „ Het
is daarna van de Proefschool te Lokeren.
Een vijfde deel van de .1 Paenok, handelt « over eenige pijnigingen • in
China, » en die pijnigingen worden door treffende afbeeldsels voorgesteld. 't Is
eene zeer belangrijke, doch ook wel pijnlijke lezing; maan precies geen wonder
dat den Afzeggend( ervaar spreekt ; want de francist'ausehe zendelingen hebben die
chineesclie soort van niartelie maar al te dikwijls ondervonden. Een volgende
hoofdstuk uit hetzelfde deel, zegt het genoe g en op (le treffendste wijze : Episode
der rerzolging legen de ch, i,str;,r s i isr Chine (1893.1
Nu zouden wij wel een- zesde deel in don :1 Ecomaak, kunnen onderscheiden,
een deel aan St-Antonius toe gewijd. `t Is eerst . SI-Antonius rrt zijn'eeredienst,
met een lieflijk afbeeldsel van den Heilige, als liet. goddelijk Kind hem verschijnt.
't Is daarna eene lezing die heet « St— Asgtonins' lire riz,r,geeg , « c m eene andere, met
opschrift : « Da REISKAART. wonderbo'e help door St-Antoi ins. « Daarna volgt de
regel der Derde Orde van St-Franciscus, en 't is een goed geelacht, dezen regel
in den franciscaanschen almanak med te deelen.
Een achtste deel van de _4 lmm),ak bestaat ira « pose triel. en in de ,sehelijlische waakten. „ En Glit is er ook noodig. Trouwens, uren kan zeer geerne de andere
gedeelten van ,SI-Francisca's' Almanak lezen: maar incest alle lieden hebben toch
ook de . koetjes op stal te bezorgen en de « schaaphes op het droogti te brengen.
((la zette rm, Thielt)
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t{ s maanden reeds had eerre wreede, heimelijke
kwaal mijne oude, eerbiedwaardige Moeder op
de bedsponde vastgekluisterd met boeien harder
dan staal, die onmeêdoogend en streng diepe, onuitwischbare sporen sloegen in het broze, zwakke lichaamsgestel.
Dagen en nachten waakte ik in het kleine slaapvertrek, beefde en vreesde ik bij den storm der verterende,
brandende koortsaanvallen, schreide ik als een kind
toen de minste klacht de bevende lippen der kranke
ontglipte; -- en soms belde mijn hoofd, zwaar als lood,
door vermoeienis en innig verdriet geknakt naar omlaag;
rood en gézwollen, sloten mijne oogleden zich bij den
spookachtigen, flauwen schijn van het nachtlampje —
en rust, verkwikking daalde in mij.
Rust ? De hand der lijderesse hield ik in de mijne
gedrukt. Stroomen vuur joegen en bruisten daarbinnen
onder die blauwe, gespannen. adertjes.
Bil de minste siddering, bij de minste beweging
harer magere, ontvleesde vingers woelde ik angstig
rond in strijd met den slaap die mij wou blijven
beheerschen en regeeres over mijne zinnen, volgens de
onwrikbare eischen der natuur.
Verkwikking? Een enkele zucht -- hoe licht geslaakt
ook — zweepte den loomen, knellenden band van mij
weg, trok mij geweldig overeind en, met verdwaasden,
doffen blik doch met trillend, onstuimig kloppend
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harte lag ik gebogen over haar gloeiend, zweetend
voorhoofd ; over haar zengenden, hijgenden mond ;
over hare klagende, weemoedige oogen, die oneindig
diep blikten in mijn eenvoudige kinderziel en schenen
te jammeren : « Mijn zoon, uwe moeder lijdt toch zoo
zeer! »
Een enkel gevoel van leniging, van stille hoop op
genezing kwam gelukkig mijne folterende smart verlichten toen, bij tusschenpoozen, de kranke wenschte
gelaafd te worden.
Drank, ijskoude drank moet haar redden, had de
dokter gezegd. Dan schoof ik het oorkussen voorzichtig
omhoog, liet zachtjes de eerre hand er onder glijden
en met de andere goot ik het koele, frissche water
door de gulzig vooruitgestoken lippen — eerst met
weinige druppelen, daarna met volle teugen en dan,
docht mij, met forsche, machtige stroomen.
Toen ik het eigenaardig gezwelg van het binnenborrelend vocht mijne zinnen hoorde streelen, toen ik
de afgematte oogen der diepgeliefde moeder zag herleven
en glinsteren onder de doorschijnende huid, daalde in
mijnen boezem iets zaligs -- ja, wild genot, juichende,
losbrekende vreugd verjoeg al de nare schrikbeelden
die mij zoo fel hadden ontsteld.
In mijne ijlhoofdigheid, in de spanning des geestes
door hevige aandoening teweeggebracht, ruischte immer
hetzelfde woord in mijne oo gen, gul klaterend en jolig
kabbelend als de heldere bron die kronkelend door de malsche weide slingert : « Drinken! Drinken ! Nog drinken ! »
Drinken is toch de redding, en mijne moeder
redden dat wou ik.
Ik was geen mensch meer, ik was een held
Uittartend, vol zelfvertrouwen in de wondere kracht
mijns geneesmiddels, stelde ik mij manhaftig tusschen
de geeselende koorts -- nare voorbode des doods —
en tusschen de rustgunnende, - heilzame verkwikking,
leidend tot gezondheid en leven, welig en wonnig, vol
koesterende zonnestralen en zoete droomen voor mij
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en voor haar, — de oude, lieve moeder -- vergrijsd
door de jaren maar nog immer jong door de heilige
liefde tot heur kind. Zou Moeder dan genezen?
Waarom zou ze dat niet? Zie, hoe kalm ze nu
het hoofd achterover laat zinken op de mollige peluw,
met een dankbaar geflonker onder de half geloken
oogwimpers. De borst is niet woelig, de ademhaling
is regelmatig en zacht, de groeven -- door smart in
het gelaat geprent -- zijn verdwenen.
Ik ben gansch gerust gesteld : mijn rechter schouder
leunt tegen de witte beddelakens, mijne hand drukt
weêr de hare, mijne zinnen worden onweerstaanbaar
gedwongen tot stilte en Nrerpoozing Wij slapen beiden...
ik droom dat een engel met schitterende vlerken mij
komt kussen, hij strooit rozen voor mijne voeten en
op het bed van Moeder. . .
Nu word ik opeens weggevoerd in eenen lusthof, met
ranke, schaduwrijke boomen, tusschen wier -loover de
zonne dartelt en speelt. Hier zijn bontgetooide bloemen, in
keurige bedden tot een reusachtigen bloemtuil bijeengegaard ; ginds fladderen en gonzen mooie vlinders in
gouden korenaren. Dit is eene prachtige waterfontein
waaronder net geschubde goudvischjes met de over- en
wêer wippende staartjes lustig in den ruimen plas
rondkuieren. Daar ruischtx eene hemelsche muziek in
aanlokkelijke tonen mij tegen. Eensklaps worden mijne
oogen verblind door eene bliksemende vuurstreep, waarin
deze vlammende letters prijken : « Eert vader en moeder ! »
I k werd wakker : de zon staaalde met milden glans
in het kleine slaapvertrek... het was dag geworden . .
Moeder is genezen.
Vandaag verlaat ze het bed en mag ze voor de
eerste maal naar beneden komen in de gezellige keuken,
waar de groote netgeschuurde tafel staat, de zwartglimmende kachel pronkt als een heerschap en op de
schouwplaat het lieve uurwerk gejaagd en onverpoosd
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tikt met zijne lange, puntige stalen wijzers en zijn
levenslustigen ruiter die maar niet moê wordt op zijnen
draver heen en weer te wippen.
Ze sluimert stil.
Ik daal zachtjes en omzichtig den houten, krakenden
trap af, neem den huissleutel in de hand en maak mij
gereed om eene boodschap in de buurt te gaan doen.
Waarom ga ik dan niet weg en val ik mij merend
in eenen zetel neer ?
Mijne lippen murmelen : u Lang leve... S te-Cecilia, »
mijn hoofd neigt naar den grond en ik vergeet de gansche
wereld, weggerukt op den stroom mijner vlottende
gedachten.
Het kleine poesje Mieken, reeds lang van mijne
liefkozicgen verstoken, streelt mij met zijne wit en zwart
gestreepte huid tegen de beenen ; eensklaps voel ik den
kleinen kop, met de lange knevels, halsstarrig tegen mijne
wangen wiijven en den dartelen staart onder mijne kin
strijken en fleemen.
Nu komt er nog een andere schalk uit een hoekje
te voorschijn gekropen : dat is ons Janneken met zijne
zwarte tronie en zijne zwarte huid, glimmend als het
molligste fluweel, en zijn staartje gekruld als eene trompet
Hij rekt langzaam en nog half ronkend zijne leden,
uit, snuffelt eerre wijl met zijn vochtig snuitje over den
grond, bestaart mij even met zijne bruine, vriendelijke
kijkers en wip ! hij springt mij op het lijf, likt en herlikt
mijne handen, biedt mij vleiend een pootje aan en laat
tusschen dit alles een onderdrukt gegiol hoorera van oneindige pret en^ schelmsche, uitbundige hondenvreugd.
Ziedaar twee portretten naar het leven, van ons
Janneken en Mieken : ze zijn trouw aan elkander gehecht,
zooals de twee kinderkens die volgens de legende in de
sneeuw omkwamen Zij spelen schuilhoekje met elkander,
eten uit één teilken, drinken melk uit hetzelfde kopje en
ook — mocht.e liet immer zoo bij de menschen gebeuren
— zij troosten elkander in tegenspoed en deelen zoet en
zuur, lief en leed'
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Doch, de tijd vervliegt : ik moet benen Ik liefkoos de
twee kleine guiten eene wijl en een vinger op den mond
drukkend, fluister ik hun vermanend toe : « Ust ! stil.
Het is vandaag moeders naamdag. Lang leve Ste Cecilia! »
I k greep naar mijnen hoed en vertrok : de huisdeur
viel zonder gerucht achter mij toe Ik was weg . weg
0111 een waardig geschenk aan te koopen voos haar die
mij zoo liefhad . ..
`Moeders dokter -- een trouwe vriend van vader
zaliger — had mij onderweg ontmoet en glimlachend hield
hij een glinsterend voorwerp tusschen duim en wijsvinger
gekneld Eene prachtige zilveren snuifdoos was het « Ik
vier me e' Ste-Cecilia, » knipoogde de brave vent.
En leunend op mijnen rechter schouder vergezelde
hij mij in een prachtigen, rijkversierden stoffeerwinkel
waar ik na lang dralen en dubben een kostbaren leuningstoel kocht met Utrechtsch fluweel gevuld en voorzien van
koperen rollekens aan de pooten.
Het rijke geschenk werd weldra ingepakt en zorgvuldig door eenige dienstlui der steedsche firma voor onze
huisdeur gebracht : Nog eenige oogenblikken moeite en
alles zou gedaan zijn. Ik schoof voorzichtig den leuningstoel in ons klein salon en hechtte een grooten band met
vlammende letters aan het glimmend, donzige fluweel :
tc Lang leve S te-Cecilia ! u
Janneken en Mieken liepen ons spelend tusschen
de beenen : de eene sprong en kefte onophoudelijk, de
andere liet tusschen haar ratelend gespin fijne, jammerende
klachttonen hooren.
Ik meende naar boven te snellen om de gevierde
te wekken en met blijde gelukwenschen om de lippen
heur aan den hals te vliegen : Daar gaat de deur open
en moeder staat roerloos voor ons.
Een onderdrukte angstkreet ontsnapte mij en berispend riep ik uit : « Moeder, welke onvoorzichtigheid I »
Doch de dokter, die aan de pas genezene dra bespeurd
had dat alles in de rechte plooi zat, legde glimlachend
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de zilveren snuifdoos in heure handen, wou spreken doch
begon te weersen van aandoening.
Toen moeder den schoones leuningstoel bemerkte
en daarop de groote, prijkende letterstreep : « Lang leve
Ste-Cecilia, » woelde heur boezem gejaagd op en neêr,
en haar hoofd geleund op het mijne zuchtte ze stil : « Mijn
zoon, op uwe kniëen. »
Badend in een onuitsprekelijk genot, beheerscht door
iets heiligs dat uit moeders wezen scheen te stralen,
knielde ik voor heur neér : zij bukte tot mij over, strekte
de bevende handen plechtig over mijne blonde, krullende
haren uit en ik voelde tot in het diepste mijner ziel deze
hemelsche woorden dringen : « Kind, ik zegen u! »
« Moeder ! » lispelde ik, en hartstochtelijk sloten
onze lippen op elkander in een langen, gelukzaligen zoen.
Innig ontroerd, kusté de dokter ook mij en met
aangrijpende, trillende stem fluisterde hij mij toe : « Niets
evenaart de zielereinheid en de verhevene liefde die een
waardig kind tegenstralen uit... den Zegen eener Moeder. »
Vorst (Brussel).

FRANS STOCKMANS.

HET SCHEPPEN IN DE KUNST

kunst is scheppend.
Dat is een stelregel die door niemand betwist
wordt.
Wrl dat nu zeggen dat de kunst schept, gelijk aan eene
tweede Godheid, waarvan zij cene der edele hoedanigheden
zou bezitten?
In geenen deele. Niemand, met gezonde rede begaafd,
zou die ketterij zonder weerlegging kunnen laten voorbijgaan.
Maar de kunst is scheppend, menschelijker wijze; 't is
te zeggen dat zij, in haar streven naar het al e schoone,
zooals wij dat streven in een voorgaand artikel bepaald hebben,
er zich op toelegt uit de onderwerpen welke zij behandelt,
al het schoone, al het goede, al het edele te putten dat zij
kunnen bevatten, dit, ondanks de misvormingen en onvolmaaktheden welke het schoone, goede en edele in die onderwerpen kunnen verduiken.
Vandaar dat wij in eene vroegere bijdrage volhielden,
dat een kunstenaar om dien naam te verdienen, noodzakelijk
een geleerde moet zij n en een wijsgeer, 't is te zeggen, dat
hij naast zijn kunstgevoel en de aangeborene zucht naar het
schoone, twee andere hoedanigheden moet vereenigen : de
studie en de opmerking
Zonder dat leert hij aan niemand lets, en wat er men
ook van zegge, hij is een tijdverdrijtier, die u wel kan vermaken en genoegelijk een uur en zelfs meer laten doorbrengen, maar buiten dat, niets.
En de kunst heeft eene hoogere zending dan de lieden
te ver maken.
De kunstenaar moet dus ziels- en karaksterstudiën kunnen
doen, het hart en de trekken ontleden, de menschen en de
zaken doorgronden. Niet om ze plat weg na te volgen, maar
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om door den schemersluier van hunne menschelilke gebreken
de oorspronkelijke schoonheid van het geschapene te ontdekken, en die oorspronkelijke schoonheid te doen herleven
in de voortbrengselen zijner kunst.
Hugo schreef het in de voorrede van een zijner «erken :
« Drie soorten van lieden zijn er waaraan de kunstenaar
moet verantwoorden : de denkeis; de N rouwen, het volk. »
Van ons standpunt gezien zouden wij zeggen . de denkers
die viagen om te leeien; de vrouwen die vragen oni te weenen;
het volk dat vraagt om zich te vermaken.
De kunstenaar die noch wilsgeer, noch opmerker is, kan
die twee laatsten voldoen; tot de denkers zeg t hij niets De
ware kunstenaar voldoet die twee eersten, want elk denker,
-- vergeet het niet — is een beetje vrouw, langs den kant
van het hart. En zonder de laatste te voldoen, doet hij hun
goed, omdat liet volk, noodzakelijk, — 't is de groote les der
historie, — den weg opgaat dien de denkeis hem zijn voorgegaan.
Hieruit volgt nu, klaar als de dag, dat de bloote weergeving van hetgeen valt onder het bereik onzer zintuigen,
slechts de kleinste zijde is van de kunst Inderdaad, wanneer
de kunst scheppend is, dan moet zij, uit hare natuur zelf, veel
meer zijn dan de naakte weergevang van menschen en zaken.
Lepas zegt daarom zeer wel •
« De kunst heeft voor doel de belichaming vau het ideaal.
Uit zijne natuur zelve is het ideaal verheven hove alle werkelijkheid De droom van den kunstenaar moet dus niet zijn de
werkelijkheid trouw weer te geven, maar haar te bezielen met
eene zulkdanige opvatting \an het schoone dat zij het ideaal
zelf zoo dicht mogelijk nabij kome. »
Die opvatting is alles wat juist is. Echter de wijsgeeren
der oudheid zijn nog veel klaarder .
Wij zullen twee schitterende getuigenissen aanhalen
Plato zegt :
« De kunstenaar die, den blak gevestigd op de onveranderlijke vaarheld, en zich van haar bedienende als van een
voorbeeld, er naar streeft lets te scheppen dat haar nabij
kome, kan niet anders dan een geheel voortbrengen van eene
bijna volmaakte schoonheid, terwijl hij die alleen den blik
richt op hetgeen onder liet bereik van zijne oogera voorbij-1
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gaat, nooit, met zulk vergankelijk voorbeeld tot loutere navolging, lets schoon en dm end zal voortbrengen. »
« Cicero verhaalt van zijnen vriend Phidias, dat, wanneer
hij een beeld van Jupiter of van Minerva beitelde, hij nooit
een afzonderlijk model onder de oogen had, waarvan hij,
gelijk vele anderen, de gelijkenis zocht te drukken in de trekken en vormen van het d o- or hem te beitelen beeld. Integendeel, zegt hij, in het diepste van zijne ziel, huisde er eene
volmaakte schoonheid, geteeld door zijne hooge opvatting
van het ware schoon. 't Was die schoonheid olie zijne kunstenaarshand geleidde en waarop hij den blik gevestigd hield
om zijne onnavolgbare kunst" erken te scheppen »
Is die opvatting van het scheppen in de kunst klaar genoeg uitgedrukt?
Wanneer de ouden waaronder enkele bevoordeelde zielen
aldus een voorgevoel konden hebben van de waarheid, maar
niet haar kennen in het licht der veropenbaring, aldus het
voorbeeld van de scheppingen hunner kunst droegen, in hun
eigen gemoed en in de eigene geheimenissen hunner ziele,
hoe levendig en krachtig, hoe alles overheerschend moet dan
die schoonheid niet leven in het gemoed en in de ziele van
den christen kunstenaar!
Twee van de schoonste figuren uit de christen kunstenaarswereld leveren er het bewijs van en bevestigen de waarheid van onze stelling.
Raphael schrijft aan zij nen vriend Thimetro << Ik heb hoegena imd geene oorbeelden, geen enkel
-model voor mijne Galathée, maar ik volg een model dat
ik in , mij zelven draag, en dat ik daar, in het binnenste van
mijn gemoed, vorm, ontwikkel en volmaak. »
Fra Angelico, de seraphijnsche kunstenaar, zegt aan den
abt van zijn klooster, wijzende op eene pas afgewerkte
schilderij :
« Ja, de engelenhoofden zijn schoon....
En dan, met betraande oogen en de hand op het hart
gedrukt :
« Maar deze die ik in mijne ziel draag zijn nog oneindig
schooner. »

*
Willen wij , voor een enkel oogenblik maar, de zaak
langs eene andere zijde aanvatten?
De kunst is de waarheid.
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Kan de platte weergeving van hetgeen onder het bereik
van onze zintuigen valt de waarheid zij n 2
Neen.

*
't Ware belachelijk van daaruit nu af te leiden dat de
kunstenaar, om te scheppen, zijne oorbeelden nergens anders
zoeken mag dan in het innerlijke van zijn gemoed Dat niet,
maar dit is stellig : in zijne weergevingen moet hij meer doen
dan plat afschrijven. Hij moet de oorspronkelijke schoonheid
malen 'lijk die, evenbeeld van de scheppende Godheid, nog
gedrukt is in de ziele. Hij moet om een woord aantehalen
dat meer dan honderdmaal herhaald is « Adam herscheppen, »
't is te zeggen, in den zoon van vijftig eeuwen zonden, de
mensch herscheppen voor zijnen val.
Dat heet men de scheppende streving naar het ideaal,
en daarom is het dat de kunstenaar, noodzakelijkerwijze, een
ziener moet zijn en een denker, een geleerde en een dichter,
een opmerker en een navorscher. Daarom is het dat de
grootste kunstenaars, degenen niet zijn die heel handig kleuren
mengen en penseelen hanteeren ; die zeer vlug beitelen en
harmonievolle noten schrij ven, die boeken en schriften
opvullen met hunnen boeienden stij l en den schat hunner
figuren. Dat alles is nog maar de stoffelij ke zijde van de
kunst, en wanneer de mensch, op eene schilderij bijvoorbeeld,
tot niets anders dienen moet dan om eene leegte te vullen
tusschen de deur aan zijne rechter en het venster aan zijne
linkerhand, dan heb ik veel liever den minsten koejongen
uit mijne buurt onder de oogen. Die ten minste kan mil, en
in vele zaken, doen leeren en doen nadenken.
Zoo zat ik eens, op eenen onvergetelijken zomeravond,met een kunstenaar mijner vrienden bij de pul p en der abdij
van Orval. Met die drift, welke de kunstenaars zullen begrijpen,
woelden onze voeten door de oude steenen en de grijze
granietblokken. De schemering ontleende hunne vormen aan
de kleine heuvelingen, en gaf aan de beekjes in de vallei die
heerlijke staalkleur van den avond, terwijl dampen opstegen
uit de kruiden aan onze voeten, en de booroen, boven onze
hoofden, onder den indruk van den avondwind, soms eenen
regen van bloemen en bladeren over ons lieten neerdalen.
Daar, alleen, geheel alleen, tegenover de majesteitvolle
stilte der natuur, geplaatst tusschen de schitterende lampen
V
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van God, brandend aan den hemel, en de armzalige oordjeslichten der menschen, brandend op de aarde ; tusschen de
duizenden stemmen der natuur die lispelden in de gebrokene
hoeken der oude muren, en in de breede ramen zonder
vensterglazen en de klokken die het uur sloegen in de verte,
klonk plotselinge een herderslied...., zingend van den roem
der vervallene kloosterveste....
De toonen klonken uit de verte, ... kalm en stil als de
kalmte die ademt uit het marmer van groote beeldhouwers;
zoet als een droom ; aanlokkend als de glimlach van een
kunstenaar waarvan de taak volbracht is, en die zijn werk
beschouwt . , . .
En in onze ziele gaf iets, waarvan wij de oorzaak niet
konden doorgronden, een heimzinnig antwoord op die
onzeggelijk zoete tonen. Mystische leidverbindingen schakelden onze ziele aan de harmonij van tonen die vloeiden over
de lippen van het kind dat huiswaarts keerde beneden in de
vallei.
En voor onze ' oogen herrees de oude abdij, uit harepuinen, zooals de kunstenaar heur geteekend had in hare
groote lijnen. met hare rei van spookachtige geschiedenissen
en legendarische schimmen ... Wij zagen beiden, vergeten
voor elkaar, verdiept in tafereelen uit vroeger dagen, de witte
gestalten aan den outer der abdijkerk en de donkere kappen
in de lange kloostergangen, beschermd door de driedubbele
vesting die hun omringde, hun geloof, de liefde die de omliggende dorpen hun toedroegen, de steenen muren die hun
beschutten.
Vanwaar die zienersblik ? Vanwaar die heerlijke herrijzing
der vervallen puinen en bemoste muurbrokken ? Uit het zilverstemmig lied van dat kind, dat, kunstenaar zonder het te weten,
en des te hooger kunstenaar omdat het zuiver en onschuldig
was, de heerlijkheden van voorheen deed opstaan uit vervlogen dagen, zijne ziel uitstortte in die puinen, en, alhoewel
maar een ondeelbaar oogenblik, den grijzen nevelsluier wegschoof, de verbrokkelde muren herscheppend tot de roemwaardige bidplaats van voorheen.

*
Eilaas, bij velen is de hoogste volmaking van de kunst,
de meest juiste weergeving van alles wat ligt onder het
bereik van hunne zintuigen. Voor hun is het niet noodig.
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dat er in een onderwerp eene grootsche, breede gedachte
schade. Als de ‘ orm maar volmaakt is, dat is voldoende.
Zij schilderen een menschenhoofd gelijk zij eene raap zouden
schilderen : door bloote afkijking. Wat er binnen in zoo een
menschenhoofd omgaat, welke zielsgedachten en hartkloppingen zich weerspiegelen moeten in die oogen, wat gemoedsaandoeningen en gewaarwordingen er moeten te lezen zijn
op die trekken, opdat die mensch zou beantwoorden aan
het meesterwerk der Schepping zooals God het vormde uit
het slijk der aarde, dat iaakt hun niet. Hoe zouden zij
dat ook weten 2 platte afkijkers die zij zijn en geene zieners!
Niets is er in hunne weiken dat u roeren kan. Niets
eigen. niets oorspronkelijk, want niets roert hun, niets beweegt
hun. Niets lezen zij op de wezenstrekken van de figuren
die zii malen op hunne tafereelen of die zij doen bewegen
in hunne boeken, van de onstuimige zee die klotst en spoelt,
en bruischt en woedt, daarbinnen in het menschenhart.
Geene bewegende golving doet u de borst op- en nedergaan
bij het beschouwen hunner werken. Niets grijpt u aan van
dien breeden gedachtenstroom waarin de kunst, -- deze die
schept, verheft en begeestert, -- onweerstaanbaar u meesleept,
niets van die zee van droomen, van hopend verwachten,
en brandend verzuchten waarop de kunst u wiegelen doet,
en op wiens golven de kleinste schilderij, het geringste
beeldje, eenige tonen, een enkele versregel u kunnen meeslepen, en u eindelijk laten, gelijk Michael Angelo bij het
marmer dat hij niet meer bezielen kon, met betraande oogen
ten Hemel gericht, luisterend naar de zielezucht opstijgend
uit uwen boezem, verloren in den oceaan van licht dien
de kunstenaar voor u opende, en verloren in de oneindige
hemelruimte, in de beschouwing an een leven waar eeuwig
licht, eeuwige schoonheid, eeuwige waarheid leven zullen !
Zulken scheppen niet, want zulken zijn noch denkers
noch wijsgeeren. En de betrekkingen tusschen de gedachte
en de kunst zijn dezelfde als deze welke bestaan tusschen
de oorzaak en het gevolg De gedachte tracht gedurig naar
een beeld van het ware schoone dat haar ideaal is. De
kunst tracht die gedachte te belichamen. De eene is dus
oorzaak, de andere is gevolg.
Beide zijn scheppend in menschelijken zin. Maar zonder
,,cte eene, de andere niet.
De kunst, aldus begrepen in het volle van hare scheppingsN
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kracht, als de belichaamster van het schoone, het goede,
het ware, als die drie vorm gevende en tastbare beteekenis,
ia dus scheppend, beschavend en verzedelijkend in den
hoogsten zin des woords.
I)e kunst -- wij vinden geen ander woord — die nooit
anders doet dan afkijken wat onder het beieik valt van hare
zinnen, kan niet anders dan ontzenuwen en de beschaving
weerhouden door achteloos het schoone te vergeten dat de
beschaving vooruitgaan doet.

*
't Is tijd van te besluiten.
Op den voorgevel van zijne kritieken heeft Taine geschreven
« I let merk waaraan men den kunstenaar herkent. is
niet de bedrevenheid van zijne hand, maar wel de diepte
van zijne gedachten Die vormen het ware kunstgedeelte in
den mensch; al zijne andere hoedanigheden zijn maar uitwendige middelen De kunstenaar is een leeraar of wel een
vermaker. In het laatste geval kan hij wel eens middelmatig
zijn; groot is hij maar waarlijk in het eerste. »
Scheppen in de kunst is, in de mate der mogelijkheid,
den stempel weergeven, in leven en gloed, dien de Oorsprong
van alle kunst, dé Scheppende Godheid, op ieder deel, zelfs
op het minst aanzienli j ke, van de Schepping drukte ; en
alhoewel zaken en menschen, of beter, menschen en zaken,
hun feitelijk karakter latende behouden, en alhoewel dezelfde
blijvende in vormen' en trekken, in hun de hoogst te
verwezentlijken schoonheid trachten te weergeven. 't Is te
zeggen, hun ontdoen van alles, wat, -- zonder te behooren
tot het innerlijke van hun karakter, — hun veilaagt, om
daarentegen meer hunne uitzonderlij ke hoedanigheden te
doen uitkomen. « En daar het, ten slotte, de uitzonderlijke
hoedanigheden zijn, zegt Lepas, Taine achterna, die menschen
en zaken onderscheiden, zal de kunst op dien weg, meer
aan het schoone getrouw blijven en meer de waarheid
nabijkomen.
Nooit dus mag een kunstenaar, om te scheppen, gehoorzamen aan de enkele grillen van zijne verbeelding. In al de
onderwerpen die hij kiest, in al de figuren die hij doet
leven, moet er eene les zijn en eene leer voor degenen olie
->
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in zijne kunst geldoven. En daar de lessen, in de natuurlijke
orde van zaken, moeten komen uit bronnen, hooger dan
wij, zoo is het klaar dat de kunst, geroepen om te leeren,
in hare scheppingen hooger moet stijgen dan hare tijdgenooten, en niet, om voort te brengen, degenen mag afkijken
waarvan zij de leeraarster is.
Zijn daarom alle scheppende kunstenaars even groot ?
Neen, want men kan van de familie van den eik zijn en
toch maar eikel wezen.
Maar dit is • allen die aldus de kunst opvatten, zijn
scheppers, in menschelijken zin, beschavers in de hoogste
opvatting van het woord. Hun werk, alhoewel onvolmaakt
gelijk alles wat van den mensch komt, laat de begoocheling
van volmaakt schoon te zijn; zij openen voor de geestesoogen van den mensch eerre toekomst van licht en luister,
en leeren in de verrukking van de bewonderende ziele,
droomen, vergeten en verzuchten...
En dat reeds is schier Goddelijk, want de dichter zong
liet over vele eeuwen
« Niets is zoo zeer, meer dan mensch zijn, dan zielen
.troosten en verrukken. »
ALLEENE.
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VII.
OEN 'de

beroemde Lavoisier, de stichter der
hedendaagsche scheikunde, zooals hij in de annalen
der wetenschap aangeteekend staat, zijn doods-.
-vonnis van de Jacobijnen vernam, vroeg hij veertien dagen
uitstel, alvorens geguillotineerd te worden : hij zou ondertusschen eene nieuwe ontdekking tot heil der Republiek
kunnen voltrekken... En welk was het antwoord? « De
Republiek heeft geene scheikundigen van doen! »
snauwde Coffinal hem toe...
Kenschetsende woorden !
Neen, de Republiek der Sansculotten hield van
wetenschap noch kunst!
Wel veerdigt zij wetten uit, om het vrij, kosteloos
,en verplicht onderwijs in te voeren; maar tevens verbrandt zij de kostbaarste boekerijen, en schaft met éénen
pennetrek al de kloosterorders af, die hun leven aan
Jet onderwijs der jeugd toewijdden.
Wat tierden de Montagnards der Kamer? « Het
middelbaar onderwijs ontwikkelen ware den adeldom
,der geleerden herstellen, en de Republiek heeft geene
geleerden noodeg! »... En zesde Danton niet : « De
zoon hoort aan den vader niet toe, maar wel aan de
Republiek, en zij, en niemand anders, mag hem plichten
voorschrijven ! » Dit stemt, overeen met de getuigenis
van een anderen Conventionnel : « Wij schaffen voor
immer alle denkbeeld van academische kringen af, alle
wetenschappelijke maatschappij, alle pedagogische rang-
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schikking; vrije natiën hebben geenen afgezonderden
stand van geleerden noodeg. Want de wetenschappen
verwijderen maar den mensch van de samenleving; zij
verzwakken de Republiek en helpen haar te niet » .. (i )
Eilaas! zulke woorden gingen over in daden Is
het dan te verwonderen, dat de Sansculotten de geweldigste aanslagen tegen kunst en wetenschap bes'onden ?
De kostelijkste en zeldzaamste kunststukken vonden
in de oogera der Republikeinen geene genade : al puinen
wat men aantrof!, Luistert hoe reeds in het jaar 1794
de apostaat Grégoire, in het verslag dat de Conventie
hem gevraagd had, den toestand van Frankrijk en de
wandaden zijner republikeinsche vrienden beschreef :
cc Men overdrijft geenszins, » getuigt hij, « als men
a houdt staan, dat men verschillende boekdeelen kan
u vullen met de opgave alleen van allerlei dingen, die,
tt tot het gebied der kunsten behoorend, thans gestolen
« zijn, geroofd, vernietigd of geschonden. En ik spreek
a nu maar enkel van Frankrijk. Het verlies van boeken,
« geplunderd of verscheurd, van medalien en schildert( stukken, van allerhande voorwerpen van natuurkun« digen aard is waarlijk onberekenbaar. Te Verdun,
(1 verbrandde men tapijten, schilderijen en tal van merk-

(1) In het honger vermeld Pat ilsisch we, kie Quzn;e ans de Révo-lutzon, lees ik op bl. 54 : « Ce qu'il fin détruit de nos richesses archéo« logiques patticulières et nationales, pendant le règne de la Conven,
« Lion, est incalculable 652 caisses de parchemins de la bibliothèque
« royale sont brillées. Les musées de tomes les capitales de 'Europe
« sont enriches de nos lépouilles achetées a vil prix pendant la Tee reur.
« Un membre de la Commune avail demandé que la bibliothêque
«entière It'll biulée; it s'en est fallu de Bien peu que la Commune de
« 1871 ne r éalisát le viceu de celle de 1793. La démolition de Notre« Dame fut proposée, comme étant uzze super flurté gothzque Les
« tombes i eyales de St Denis sont violées par décret de la Convention,
« et la chásse de la sort-dzsant Sainte Geneviève est brulée en place de
« Grève par orde e de la Commune Les cloches sont fondues, et dans
« beaucoup d'endroits les cloches s sont abattus a coups de canon pour
« les en descendre plus commodément Les tableaux, les statues, les
« meebles d'art, les tapissezies, tout est pillé, brisé, brulé ou vendu a
« vil prix. Les Sans-culottes dansazent la Carmagnole autout des
« brasiers qui consumaient les ti sot s de la patrie. »
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« weerdige boeken, terwijl de stedelijke bestierders, met
« den magistraatssluier aan, rond den houtstapel stonden
« geschaard, en ja, de schismatieke bisschop zoude er
« zelf het vuur aansteken. Te Nancy vernietigde men
« op weinig uren tijds standbeelden en schilderijen ten
« beloope van 1oo.coo kronen. De grafopschriften zelve
« heeft men doen verdwijnen. Ten einde eenige ponden
« lood te vinden, heeft men Buffon uit het graf gehaald.
« In het museum van den Parijschen plantentuin ver« brijzelden de barbaren het borstbeeld van Linneus,
« omdat zij dachten, dat van Karel IX te herkennen.
« Duizenden standbeelden heeft men tot gruis geslagen.
« Te Arles blijft er niets meer over, en te Straatsburg
« is de prachtige basiliek onkennelijk geworden, enz. »
Ziet, dat zijn bekentenissen van een volbloeden
Republikein ! Oordeelt over _ hetgeen moet plaats gehad
hebben !
En werd er niets gespaard op het gebied van
't openbare volksleven, met dezelfde onbeschaamdheid
werd het heiligdom der familie geschonden en onteerd.
In September 1792 gaf de wetgevende vergadering
een decreet uit, hetwelk de deur wagenwijd openzette
voor eerre schaamtelooze zedeloosheid : zij veroorloofde
-de echtscheiding, en, luidens - het 3 e art , kon een der
getrouwden die echtscheiding doen uitspreken op het
enkel aanvoeren van onderlinge tegenstrijdigheid van
gemoed of inborst. Te dien gevolge werden in Parijs
alleen, tijdens de Brij eerste maanden, 562 huwelijken
gebroken, en, blijkens het verslag van den i i Januar i
1797, waren op dat tijdstip meer dan 20.000 mannen
en vrouwen uit gierigheid of eerloosheid gescheiden. (i )

( i) Het is ja opmerkelijk, met welke razernij de vrij:netselaarsloges het christen huwelijk aanranden, en de echtscheiding
voorstaan Men denke op dit oogenblhk zelf op Hongarie en Frankrijk.._
Of zij daardoor de zedelijkheid begunstigen : die vraag en vereischt geen antwoord. -- Men mag insgelijks zeggen, dat de zede-
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Naderhand werd zelfs, door de wet van den 28 Juni 1793,
aan de schuldige en gevallen dochter van 's lands wege
onderstand verleend... Doch zoude zoo iets ons verwonderen, als men die zelfde Republikeinen de belichaamde
ontucht, de godin der Rede, ziet bewierooken en ter
aanbidding voorstellen op dezelfde plaatse, waar eertijds
Gods drijmaal heilige Majesteit zetelde en aanbeden ,werd?
En de weduwen en weezen, en de armen en gebreklijdenden?
0 te vergeefs zoeke men in de duizenden wetten
der Fransche godsdiensthaters eenig spoor van bescherming, aan armoede en lijden gegund. Maar ziet daarbij
zoo schuw niet op. Die bescherming immers dele veronderstellen, dat de oorwentelaars nog eerbied koesterden
voor het huisgezin, en dien eerbied kenden zij niet.
Gedurende achttien eeuwen had de Kerk den arme op
haar moederhert gedrukt ; met teedere bezorgdheid boog
zij zich reeds over zijne wieg, en zegende hem nog
bij het nederdalen in het verlatene graf, aan wiens
overboord zij hem het eeuwig verblijden na het tijdelijk lijden, de zaligheid van Lazarus in Abraham's
schoot voorspiegelde. « Gij zult uwen evennaaste beminnen gelijk u eigen zelven » gold met evengroote
strengheid als het eerste van Gods geboden, en, getrouw
aan Jesus' geest, had de Kerk hare uitgelezen kinderen,
h are priesters en kloosterlingen, in gezantschap tot de
armoede uitgestuurd, om in de lijdende ledematen der
ongelukkigen de eigen ledematen van haren goddelijken
loosheid der XVIII eeuw grootelijkstewijten valtaan de Vtijmetselaril.
In een maconniek vlugschrift uit Berlijn, 1794, bekent men rondweg s
« Li foi religieuse du peuple a été détruite d'après le plan de
« l'ordre maconnique ; on a excité a dessein les passions les plus
« exigeantes et la présomption C'est du sein de l'ordre qu'est
« sortie cette con! option politique et morale, al le peuple végè« tera pendant de longues générations ; c'est a l'ordre qu it faut
« attribuer toutes les 1 évolutions pissées et futures » Die getuigenis, voegt er de pro'estant Eckert bij, hebben wi j hooren herhalen
te Leipzich, te Lyon en in al de noordelijke en westelijke streken
van Europa. Cfr. hi. 177, tom 1, van 't vermeld werk des hren N.
Descha mps
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Stichter te verplegen : « Wat ge aan den minste der
mijnen bewijst, bewijst ge aan mijn eigen zelven. »
Waar kerk of klooster oprees, wenkte het kruis in de
hoogte de lijders uit den ganschen omtrek bijeen. om
in zijne schaduwe heul en troost tegen druk en kommer
te zoeken. En 'de armen zegenden de Kerke Christi.
Maar dit ergerde de nieuwe v:indm en rechtsver,dedigers van het volk. Door de wet van den 18 Augustus
1792 spraken zij : « Overwegende dat een waarlijk vrije
« Staat in zijnen schoot geene enkele vereeniging mag
« dulden, nog zelfs die niet, welke aan het openbaar
,« onderwijs toegewijd, nochtans groote diensten aan het
,« vaderland bewezen hebben,- zoo schaffm wij af alle
« wereldlijke genootschappen, alle broederschappen van
,« mannen of vrouwen, geestelijken of leeken, zelfs
.« diegene die uitsluitelijk zich bezig houden met den
« dienst der hospitalen of de verzorging der zieken .. »
En krachtens die republikeinsche laatdunkenhetd
werden de scholen voor het volkskind gesloten, de godshuizen voor den zieke en den grijsaard toegegrendeld;
met de kerkgewaden werden te gelijker tijd de windels
en doekjes verscheurd, waar de christene liefdadigheid
het onmondige wichtje mêe verwarmde; het strooien bed
van den sukkelenden ouderling werd opgedischt, omdat
er een kloosterling bij waakte en bad, en de Staat, voor
alles bekwaam, werd aangesteld, om zijne vaderarmen
over alle menschen te zamen liefderijk uit te spreiden,
om druk en wee van de aarde te verbannen, om ook
de rampzaligsten der maatschappij deelachtig te maken
in de weldaden der vrijheid, der gelijkheid en der
broederlijkheid van het revolutionnaire Bewind...
Om die groote, die vaderlijke taak te vervullen,
stelde men hem de rijkdommen ter hand, welke men uit
kerken en kloosters, uit gilden en ambachten geroofd
bad_ Doch « vader Staat » slokte alles in, ging bankroet,
en armen en ouderlingen kermden op de hoeken der
straten om eene droge bete broods
0 hadde ik hier een vlammend stift, om die h.li te-
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booze uithongeraars van den armen lijder te brandmerken I
Maar Taine, de republikeinsche geschiedschrijver, heeft het
meesterlijk gedaan in zijn standaardwerk over den oorsprong van het hedendaagsche Frankrijk. Ter bevestiging
mijner eigen gezegden dienen de volgende bijzonderheden,
welke ik uit zijne verhandeling terloops overschrijf : Op tien
jaren tijds (tot i800) was het getal der verlatene kinderen
van 2300o tot 62000 geklommen. . Un déluge! riep men
uit met achterdocht en schrik ; inderdaad, en daarbij
telde men 3000 tot 4.000 bedelaars in elk departement,,
samen ongeveer 3oo,000 over geheel Frankrijk... « War
« de zieken, de gebrekkigen en de verminkten aangaat,
« die onbekwaam zijn om hun dagelijksch brood te,
« winnen, om die menigte te schatten, heeft men maar
« eene wijl na te denken, aan welk Staatswezen de -poli« tische docters Frankrijk onderworpen hebben ». En geld
ten onderstand, en personen ter verpleging, beiden ontbraken : het eene had men onvooruitziende geroofd en
verkwist, de anderen had men onbermhertig gemoord of
verbannen ! (i)

(i) Wil moeten die meesterlijke bladzijde van Tame in haar
geheel overdrukken. Older7oekende welk in i800 de toestand van
Frankrijk was, schrijft hij . « D'autres places ne sont pas moms
« profondes et leur guérison est encore plus urgente, car elles
« font souffrir, non pas seulement une classe, mats le peuple
ptesque entmer. cette grosse majori f é quc le gouver rement tent
« satmsfatre. Avec les btens des énagres, la Révolutmon a con
« fisqué les btens de toutes les sociétés locales ou spécmales,
«ecclésiastiques ou laiques, égltses et congrégations, universités
« et académmes, écoles et collèges, hospice > et hópttaux, mémes
« les btens des communes. Toutes les fortunes distinctes Bont allées
« s'engloutit dans le trésor public, gut est un trou sans fond, et
cc s'y sont perdues Par suite, sous les services qu'el1Qs entretenament,
« not imment la charité, le culte et l'éducatmon, meurent ou défaillent,
« saute d'almment ; l'Etat, qui n'a pas d'argent pour lui, n'a pas« d'argent pour eux. Ce qui est pis, it empêche les partmculters
cc de s'en charger . étant Jacobin, c'est-à dit e intolérant et sectatre,
« it a pioscrit le culte, '1 a chassé les reltgteuses des hópmtaux,
it fes me les écoles chrétmennes, et, de toute sd force, ml s'oppose
« à ce que d'autres, à leurs pmopres trams, fassent l'ceuvre sociale
« qu'ml ne fait plus. n
En daarop geeft de geschiedschrijver cijfers op tea bewijze.
« Or » zoo gaat hij voort,- « en i800, pour cette foute d'rnvali-
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En hoe stond het middelerwijl met het onderwijs
gelegen ?
Ellendig L. « Onder den jammerkreet" van die
rampzaligen, » -- zoo getuigt andermaal Taine, — « die
« vruchteloos en hulp en zorgen en een bed afsmeeken,
« hoort men nog eene andere klacht, doover, ja, maar
,« heinde en ver aangeheven, het beklag der ouders,
« ween het onmogelijk geworden is onderwijs te vinden
« voor hunne kinderen, noch voor meisjes, noch voor
« jongens, noch middelbaar noch laag onderwijs. » En
daarop toont de geschiedschrijver, hoe vóór de Omwenteling het volksonderwijs in Frankrijk was gei egeld
« men telde er bijna zooveel scholen als parochiën »
,dank aan de Kerk en hare kloosterlingen, « en die
« scholen kostten geene roode duit aan de Staatskist, bijna
« niets aan den schatplichtige, en zeker zeer weinig aan de
« ouders ». Met het middelbaar onderwijs onder het koningdom ging het evenzeer naar wensch, in zekeren zin nog
zelfs beter._Maar, eilaas ! ci die schoone inrichting, » schreef
de onpartijdige historieschrijver, « is te niet ; zij is met

d, des cavils et militaires, l'assistance manque; les établissements
« chaittables ne lont plus en état de les fournir Sous la Constt«tuante, pat Ia suppression de la piopriété ecclésiastique et par
« l'abolition des octrois, on leur a retranché une grosse part de
« leut revenu, Celle qui leur était assignée sur l'octroi et sur la
« dime Sous la Législative et la Convention, par la dispersion et la
« peisécution des religieuses et des religieux, on les a privés des
« serviteurs compéterits et des servantes volontaires, qui, par instr« tut, deputs des siècles, y prodiguaient leur travail giatuit Sous
« la convention, on * a confisqué sous leurs biens, immeubles et
« créances , et quand au bout de trois ans on leur a restitué
« ce qui en restalt, it s'est trouvé qu'une portion de leurs tmmeua Ides ératt vendue, et que leurs créances, remboutsées en assi« gnats ou converties en tentes sur le grand-livre, étaient des
« valeurs mortes ou mourantes, tellement qu'en i800, après la
«banquetoute finale des assignats et du giand-livre, l'ancten
a pats tmoine des pauvres est réduit de moitié ou des deux tiers.
,« C'est pourquoi les 800 établissements de charité, qui, en 1789,
« avatent 100 000 ou 1 10 000 occupants, ne peuvent plus en entre« tentr que le tie , s ou la moltté; en revanche, on peut estt'ner
que le nombie ces postulants a tripié; d'ou it suit, qu'en i800,
« dans les hópitaux et les hospices pour plus de six enfants,
« tnfit mes ou malades, it y a moms d'une place t >'
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« man en muis in den stroom der Omwenteling gezonken,
« gelijk een schip dat omslaat : de meesters werden
« afgezet, verjaagd, weggevoerd en verbannen; de eigen« dommen aangeslagen, verkocht, vernietigd, en wat
« er van in de handen van den Staat bleef, werd niet
« weergegeven om van her gebruikt te worden volgens
« zijne eerste bestemming, neen, en, aldus nog meer
« miskend dan de openbare weldadigheid, heeft het
openbaar onderwijs geen brijzel teruggekregen van
« zijne stichtingen. » Op het papier, ja, liep de Jacobijn
hoog op met onderwijs en opvoeding, op het papier,
zeg ik... want wat bekreunde hij zich om grootspraak en
logentaal ! Wat gaf hij om de eerbaarheid zijner onderwijzers, en bijgevolg om de degelijkheid zijner scholen !
Zijne schoolmannen waren meestal « vauriens », het
woord is van Tame, en de ouders verkozen voor hun
kroost eerre plompe onwetendheid boven een ziel- en
geestbedervend onderwijs... (i)
Doch verwijlen wij hier niet langer bij.

(i) Ik scheve hier geerne de bladzijlen over, welke Tame
aan het verval, of liever aan den ondergang van het onderwijs
tijdens het republikeinsch beheer toewijdt Zijne bekentenis is goud
weerd Als slotrede getuigt hij in brandmerkende bewoording
« Partant (en i800), les rai es ecoles primaires ou la Répuolique
« a mis ses hoinrnes et son enseignernent restent aux trots quarts
« vides vainement elle ferme celles ou d'autres maitres ensei ment
« avec d'autres livres; les pères s'obstinent dans leur répugnance
et dans leur dégout . ijs arment mieux pour leurs fils I'igno« ranee pleine que l'insti uction malsaine Une manufac ure sécu« lasre, consti cite et approvisionnée par vingt généi ations de
cc bientaiteurs, donnait, gratis ou, bien au dessous du cours, le
cc premier pain de l'intelligence à plus de 1,200 0000 enfants On
^c l'a démolte; a sa place, quelques tabriques improvisées et misé« cables distribuent ca et là une mince ration de pain indigeste
« et moist Là-dessus un long et profond murmure, longtemps
cc étouffé, ' va s'enfant, celui des parents, dont les enfants sont concc damnés au jeune; à tout le moms, ils dermindent qu'on ne cons« traigne plus leus s fils et leurs filles, sous peine de jeune, a
cc consommer les fames estampillées par l'Etat, c'est-à-dire une
« patée nauséabonde, insi.ffisante, mal pztrie et mal cuite, qui,
« expérience taste, iévolte le gout et gate l'estomac. »
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VIII.
Om ons' tafereel van de Fransche Republiek te
voltrekken, moeten wij nog van een vierde en laatste
middel gewagen, hetwelk zij gebruikte om de macht
van hare tegenstanders te breken : ik bedoel namelijk
de ondermijning van den eigendom.
« Dat middel, -- herhaal ik met D r Nuyens, —
ruineerde geheel Frankrijk, en bracht de Republikeinen
zelven ten val. Het werk, door de Constituante aangevangen met de afschaffing der feodale rechten en de
confiscatie der kerkelijke goederen, werd door de Jacobijnen voortgezet. Niet alleen dat zij door hooge belastingen en gedwongen leeningen het volk verarmden en
uitzogen ; maar niets, tot de eerste levensbehoeften toe,
ontsnapte aan de hebzucht der bestuurders. Zij brengen
den burger ten onder zonder den Staat te verrijken.
Na meer dan 3/5 van den grond van Frankrijk in
beslag genomen te hebben, na aan gemeenten en particulieren voor meer dan 12 milliards frank aan roerende
en onroerende goederen te hebben ontstolen, na de
staatsschuld van 4 op 5o milliards te hebben gebracht,
kwam men nog tot een staatsbankroet. Onder hun
bestuur leed de Staat evenzeer als de burgers. Een
millioen Zoo duizend hadden geleden in hunnen per.soon ; millioenen en millioenen, ja, allen die lets bezaten,
leden in hunne goederen. » (1) En het volk, de geringe
stand, in wiens naam men moker en bijl gegrepen
had en het vermolmd gebouw van koningdom en godsdienst omvergehakt, de werkmansklasse moest bloeden
gelijk de andere. « Heeft de Omwenteling » -- zoo
vraagt de heer Le Play zich af in La Paix Sociale,
bl. 36, — « heeft zij dan het lot der lagere standen
« niet verbeterd ? Neen; zij heeft dien veel verergerd,
« en daaruit komen thans én die gisting in de gemoe-

(i) Zie het hooger vermeld art. van wijlen D r Nuyens
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cc deren én dat dreigend gevaar... De Omwenteling heeft
« die wederzijdsche af hankelijkheid doen verdwijnen,
(r of, met andere woorden, die onderlinge en gemeen« schappelijke verbintenis, welke in elke bloeiende maat« schappij én personen én huisgezinnen én standen
sc vereenigt, heeft zij te niet gedaan. » Armoede was
al hetgeen de klokke sloeg onder de Conventie De koophandel was verhuisd, de landbouw kwijnde en de nijverheid
lag ten gronde. En toen schreef de Regeering het maximum voor : eene verordening, die de prijzen vaststelde,
waartegen men verkoopen mocht ; doch let wel op
die prijzen stonden in papierengeld, in assignaten, aangeduid, en die golden maar het 150e of het 200e deel
meer hunner weerde. Daar moest noodzakelijk de algemeene ondergang uit volgen. Dit trokken zich echter
de a meesters » niet aan. Zij dorsten uitveerdigen, dat
het volk zijn karig eetmaal op de straat moest nemen.
elkeen voor zijne eigen deur en met de voeten in de
straatgoot.. . M aar zij zelven, zij maakten goede sier in
de uitgejaagde paleizen, en leefden onbekommerd van
diefte en roof, van het bloed der edelen en priesters, en
bet zweet der nering- en werklieden.
Zou men niet zeggen, dat de socialistische leiders
van heden die les der geschiedenis niet veigeten hebben?
_ Stugge citoyens ! Laat drij- vier jaar later den jongen
Bonaparte optreden, en zij kruipen voor zijnen degen
en likken het stof zijner voetzolen... En het volk dat
zij verarmden en bedierven, en de weduwen en weezen
hunner slachtoffers, de verminkten en geplunderden, 0
wat bekreunen zij zich om dat janhagel; zij zien de
wonden hunner armoede niet, noch hoorera de smertkreten
hunner wanhoop, noch de vermaledijdingen hunner woede...
Die stugge citoyens worden .. in edellieden herschapen,
en jubelen als kinderen of pronken als pauwen met hun
nieuw adelschild! « Bonaparte, n zegt Chateaubriand
in zijne krachtige taal, « les bariola de rubans. 11 salit
« de titres ces Brutus et ces Scoevo,las, les foi cant a
tc trahir leurs opinions et a déshonorer leurs crimes. »
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Alzoo werd Carnot graaf geslagen, Fouché hertog, Cambacérès prins en hoofdkanselier. Weet ge wat die laatste
aan een' zijner oud-collega's der Conventie ten antwoord
gaf, toen deze hem vroeg, hoe hij voortaan hem heeten
,moest? (( Noem mij enkel Monseigneur ! » liet hij er
met ijdele zelfvoldoening op volgen. Hadde Charlotte
Corday Marat niet vermoord, dan ware hij voorzeker
graaf geworden, Danton hertog en Robespierre prins!
Diepe lesse der geschiedenis!
Ondertusschen blijft toch bloedig en onuitwischbaar
het schandmerk, dat de geschiedenis op het verdierlijkt voorhoofd der Revolutie gebrand heeft : « Laat
,d( ons den moed hebben, » sprak Graaf de Monta,lembert, « te getuigen naast het oordeel der geschiede,(( nis en tegenover de bedreigingen der toekomst : De
u Fransche Omwenteling, gelijk zij gebeurd is, is niets
cc anders geweest dan eene bloedige onnoodigheid, n'a
« été qu'une sanglante inutilité. »
En Guizot is van geen ander gevoelen. « De
cc Fransche Omwenteling heeft alle recht en gezonde
« rede, alle zedeleer en staatkunde onder de voeten
« vertrapt; zij is terzelfder tijd ondankbaar en uit« zinnig geweest; zij heeft miskend en gehoond én
« de eeuwige wetten van God, én de bestaanvoorwaarden der samenleving, én de goede gevoelens van dat
zelfde volk, in wiens naam zit voltrokken werd. »
Pas twintig jaar geleden (Revue des Deux Mondes,
,(5 Augustus 1871) schreef de heer Emile Montégut :
a( Kiest onder al de grondstelsels der Fransche Re« volutie de beste, de meest gevierde uit, en gij zult
c( zien, dat ieder van hen uitslagen heeft opgeleverd,
lc die oneindig noodlottiger zijn dan het kwaad, dat zij
« er zich mêe voorstelde te genezen. »
Doch waarom die aanhalingen, die vonnissen nog
uitgebreid ? Waarom Tame, Renan met zooveel anderen
ondervraagd ? Van den eerste leze men bl. 277 van La
Révolution; bij den tweede, de voorrede van Questions
.contemporainen, 1868. Wij trachtten eene schets te geven,
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maar, och Heere ! zij blijft zoo flauw, zoo verre
onder de waarheid, --- eerre schets van al de afschuwelijkheden, die gedurende een tiental jaren Frankrijksbodem bezoedelden. Wat de wereld onder een' Nero'
met zien plegen had, baldadigheden welker laagheid
en snoodheid al zoo diep afgrijzen inboezemt als hunne
wreedheid en goddeloosheid doet huiveren van schrik,
die zag men dag op dag hernieuv4 en met helsche spits-vinnigheid...
Ai m Frankrijk ! Arme onderjukte natiën !

IX
En nochtans tracht men heden die gruweldaden te
verbloemen en te verontschuldigen I Waar de onpartijdige geschiedenis er voor achteruitdeinst, zal de straatdrukpers alle schaamte afleggen, en, al staan hare'
penneknechten weleens pal bij de schrikkelijke buitensporigheden der Republiek, o dan pleiten zij in zeemzoete taal verzachtende omstandigheden : zij verergeren
de oortaken der Omwenteling, en hemelen tevens hare
gevolgen met heiligen geestdrift op...
Die oorzaken, naar zij beweren, gingen uit van den
adel en de geestelijkheid, die « lui en vadsig leefden van
't zweet en 't bloed des volks ». En 't afgebeulde volk stond
recht ; het verhief zijne machtige stem : vr ij heid, broederlijkheid en gelijkheid ! In onstuimige, dolle vaart
holde het voort .. En zijne slachtoffers ? Zijne beulen
van vroeger ! En is er een onplichtige tusschen gevallen, dit is spijtig, doch ware onmogelijk te vermijden
geweest....
Zulke taal voert men lieden ; die taal kent gij : ik
hoorde ze eenmaal uitkramen door leeraars zelven onzer
staatsscholen ; nog leest men ze alle dagen in de trottoirschriften onzer tegenstrevers...
Wat geantwoord?
Zekerlijk valt er niet te loochenen, dat er misbruiken, en grove misbruiken, in de maatschappij der-
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XVIII eeuw bestonden. Maar hadden rij daar plicht in,
moesten rij die uitwisschen met hun bloed, die duizenden,
duizenden weerlooze vrouwen, onteerd en mishandeld
vooraleer hun hoofd onder den kapblok gelegd werd?
die duizenden, duizenden schuldelooze kinderen, versmacht eer zij 't levenslicht aanschouwden, of gemarteld
omdat zij een' vader, eene moeder liefkoosden? die
duizenden, duizenden werklieden ten dorpe en ter stede,
geslachtofferd omdat zij dankbaar waren jegens zoogenoemde u luie en vadsige a meesters, liet kruis in
de handen klemden, hetwelk vrome ouders hun hadden
toevertrouwd ter gedenkenis en vertroosting?. . Een herteloozen moordenaar toejuichen, die het onschuldig wichtje
spelend langs de baan, of de angstige moeder wachtend
rond den heerd, of den strammen ouderling op zijne
bedsponde koel en wreed doorsteekt, o dat is wraakroepende lafheid . En dat deed de Republiek!
Wat gij wel ter verontschuldiging kunt en moest
bijbrengen?
Tame heet de Omwenteling de déraison pratique,
onverstand in werking..
Fn indeidaad men zonde 't gissen : zij had alle
rede verloochend, al lag zij wies ookend geknield voor
de godin der Rede... En die verstandeloosheid der
maatschappij sproot voort uit hare goddeloosheid : die
ja, die is de voornaamste oorzaak Ik zeg : uit hare
goddeloosheid; ik beduid daardoor de omwenteling, dieop godsdienstig en op politisch gebied had plaats gegrepen, en het hoog gezag van God op de maatschappij
verloochend ; uit die omwenteling volgde rechtstreeks
de sociale omwenteling der XVIII eeuw, en de Ingebeelde, deels gegronde of bewezen misbruiken dier tijden
gelden enkel als bijoorzaken nevens andere oorzaken,
die het oproer stookten en aanvuurden van dichte bij...
En wil mij nu geen woord ontvallen om adel en
geestelijkheid te verontschuldigen in zooverre hun laakbaar gedrag het werk der Omwenteling begunstigde,
toch zij herinnerd, dat Frankrijk, katholieke natie ondanks
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hare dwalingen, niet dieper toen gezonken was dan
Duitschland of Engeland, waar het Protestantisme zoo
onbeschoft den dwingeland speelde, en met bewijzen
ter hand, legde o. a. wijlen de betreurde Claudio Jannet
-- om mi) bij dien enkelen naam te bepalen, -- die
miskende, of liever, die ongekende waarheid der historie
nog onlangs bloot (r). Men herleze de voorrede van
het reeds vermelde werk van N. Deschamps.
Doch de gevolgen der Fransche Omwenteling?
Men poche, dat er sedert dien tijd geene meesters
meer zijn; dat elkeen vrij is over zijn eigen lichaam;
vrij voor vrouw en kinderen mag werken; vrij mag
leven en vrij mag sterven; dat toen alle menschen
broeders wierden ; dat het uit was met beulen en afgebeulden, met voorrechten voor de machtigen en vernedering voor de zwakken ; dat gelijkheid voor de wet
ontstond...
Het zij zoo; maar jammer! een kankerachtig sap
heeft de Brij republikeinsche deugden doortrokken : de
vrijheid der Republiek is eerre vrijheid zonder God, zonder
God hare broederlijkheid, hare gelijkheid, zij zelve een

(i) Men late mil hier eenige zinsneden van den h r Claudio
aanhalen : « En Allemagne la réduction d'u -, grand nombre
« de paysans libres à la condition de serfs fut la consequence de
« la répression de la guerre des pay->ans et des doctiines du luthé« rasisme sur le pouvoir illimité des princes Pendant tout le
« XVIII siècle, les relevances imposées aux habitants des cam« pagnes furent notablement aggravées Ces faits som aujourd'hui
définitivement acquis a la science. Geschichte des deutcc rzen Vol« kes sett dem Ausgange des Mittelalters (Freiburg in Brisgau,
« verlag von Herder, 1878-'79, 2 vol ). — Quant a l'Angleterre, it
« suffira de rappeler ici le lameux discours prononcé a hi Chain« bre des Communes par lord Manley, le 6 aout 1825. Le noble
« orateur signalait, avec une courageuse franchise, i'état d'abru« tissement dans lequel éta.ent tombees depuis un demi-siècle les
« classes ouvrièi es Dans un tableau fort émouvant, 11 montrait
« le père trompant sa soit en buvant du gin, l'enfant calmant sa
« farm par l'opium, la prostitution nourrissant la mère et la fille,
« enfin, par suite de l'oppression des patrons et du rude labeur
« dans les manufactures, la vie moyenne réduite a 17 ans I La
« France de l'ancien régime n'a lamas connu de paieilles hor`« reurs. »
J annet
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Staat zonder God. . En luistert nu maar eene wijl naar de
bange noodkreten, die uit onze hadendaagsche maatschappij zonder God, voortgeteeld uit de Republiek van
i789, verveerlijk opstijgen ! Geene meesters meer! roept ,
gij. Maar vraagt dat aan onze fabriekwerkers, veelal
verslaafd en gebukt liggend onder de roede van eenen
Jood, van dezen of genen geldduivel, die niet en duldt,
dat de werkman zich zegent met het kruis, en de ziel
van zijn kind behoeden wil tegen ongeloof en verderf!
Buigen of uitteren van honger! geldt daar al te dikwijls de leuze van vrijheid. Bittere spotternij, niet waar?
die weldaden van 1789 !
Niet dat wij al die grondstelsels veroordeelen; maar
één, één heeft al de andere bedorven : men heeft beweerd,
dat de Staat zich om geen' godsdienst moet bekreunen;
dat de godsdienst geen maatschappelijk belang oplevert, en
voor iedereen eene louter persoonlijke kwestie is. En
daar zit het venijn. Wat schrijft Aug. Nicolas zeer ,
schoon in L'Etat sans Dieu, mal social de la France :
o Wat men verstooten moet, dat zijn juist niet de meeste ,
(( waarhdden en hervormingen, welke men ten onrechte
de veroveringen van 178 9 heeft geheeten, en die, al ver(t schijnen zij eerst op dat noodlottig oogenblik in 't leven
u der maatschappij, niettemin natuurlijke vruchten zijn
(( door de christelijke samenleving voortgebracht... Neen!
ii men verwerpe niet al te gelijk en zonder onderzoek
a de grondstelsels van i 789 ; wat men moet verwerpen is
a het grondstelsel van 1789, zijnen geest, ') en, voegde
a hij _er bij, pour me servir des expressions de la Revue
a des deux Mondes, ce n'est pas le lait qu'il faut
o rejeter, c'est le pus » (1).

(1) Aug. Nicolas zinspeelt op het art. van M. Em. Montégut,
waar ik hoogex van geve aagde In dat ai t. van het liber a le tijdschrift komen wondere bekentenissen voor : « Il n'est pas une seule
« de ses promesses que la Révolution n'ait été impuissante a tenir,
« pas un seul dc ses principes qua n'ait engendré le contraire de
« lui-même, et produit la conséquence qu'il voulait éviter La
o libeité ? elle n'a lamais pu nous la Bonner qu'avec intermittence
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God uit het volksleven, en bijgevolg uit het huishouden, zie, dat heeft de voltairiaansche goddeloosheid
betracht; dat hebben hare handlangers door de Fransche
Omwenteling willen verwezenlijken. En hoe legden zij
het aan? Stroomen bloeds werden er om vergoten; puinen
opeengehoopt, niets heiligs werd gespaard ; daartoe
spuwde de hel legioenen gevleeschde duivels over Frankrijk
en Europa uit, en de spreuk van Voltaire werd bewaarheid : Eene samenleving zonder godsdienst ls een nest
van wilde dieren !.., Eilaas ! denken, dat ook ons vaderland door die harpijen verscheurd werd en in stukken
getrokken! .. (r)
(Wordt voortgeTet.)

J. MUYLDERMANS.

.cc et elle nous l'a toujours donnée sans_ franchise. L'égalité I elle
cc l'a compromise, par une interprétation brutalement rnatérialiste
« qui, renversant les roles, reconstruit au profit de la pauvreté et
« de l'ignorance les privilèges de la science et du rang Pour toute
cc fraternité elle ne nous a fait connaiti e lusqu'à présent que celle
cc de Cain pour Abel..... Prenez laquelle de ses iJées les meil« leures, les plus célèbres, et vous verrez, qu'elle a produit des
« résultats infinfmcnt plu; désastreux que le mal qu'elle se pro« posait de guérir. -- De quel cóté qu'o ^ regar.ie, l'avoitement est
cc complet. et l'enfant qu'elle a mis au monde, sucint le pus avec
cc le laat, meurt de ce qui le fait vivre et vit de ce qut le fait
cc mourir ! »
(i) a La société sans religion, » schreef Voltaire eens, « ne
serait qu'un repaire de bêtes féroces. »

ZEZIEVIEZZIEE
HET BEDELKIND.

s vinnig koud en 't vriest gestadig,
Scherp snijdt de noordwind in 't gezicht,
Bij 't droevig gaslicht langs de straten
Staat bibberend een hulp'loos wicht.
't Verheft al smeekend zijne handjes
Verkleumd en stijf door 't gure weer,
En tracht vergeefs eene aalmoes te innen
Het bedelt, ach, den eersten keer.
Verhooit deze arme kinderbede
En geeft hem toch een stukje brood
Ginds ligt in 't schamel stolpje neder
De moeder, ach, maar ze is reeds dood.
Aanhoort het -smeeken, ziet de tranen
Bevrozen op dat bleek gelaat;
Het zwakke stemmetje zegt luide
Wat in dat zieletje ommegaat :
« Komt, rijken, ziet wat droeve ellende
« De Heer ons armen overzendt
« Mijn moeder dood , ik .,... arm, verlaten ...
« Mijn vader? ...... heb ik nooit gekend
« Nooit wilde moeder dat mijn handje
« Den rij ken om Bene aalmoes vroeg,
« Vaak was de disch voor moeder ledig
« Maar mie gaf ze altijd ruim genoeg »
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« Thans echter is die vrome ziele
« Reeds lang bil onzen lieven Heer
« Maar ik, helaas, moet hier nog zwerven,
« Ach, rijken, geeft mij moeder weer!... »
« Den heelen dag heb 'k rond geloopen
« De honger dreef mij op de straat,
« 'k Heb nog geen bete broods genoten.....
« Mijn smeeken? ... 't Heeft mij niet gebaat.
« o Rijken, gij, gij wilt niet luist'ren?
« Gij hebt geen hart als moeder had 7
« Mijn God, laat mij toch liever sterven,
« Bij moeder voer me in de eew'ge stad. »
Het sprak, maar 't was zijn laatste bede
Voor God en voor zijne moeder teêr.
Daar zonk 't in een, te laat de hulpe.....
De hemel had een burger meer!
Breda.
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BIJDRAGEN
tot de kennis van het leven en de werken van
JAN VAN RUUSBROEC,

III (Vervolg).
2.

Dit scrijft brueder Jan de coc vanden
goeden prioer van Gruenendale den
iersten prioer van gruenendale.

D 288a; 115o.

esiet ende gaet aide werelt lore acht al kersten..
heit doere, hoe vele ghereckeleker, ghewaregher,
5
gheesteleker menschen dat ghi vinden sout, ja
die, sander middel van Gode verlicht ende vercleert
sijn uter hoechster eennicheit Gods. Want dier menschen
en saghic noeit meer dan enen : Canonc regulier, den
zo prioer van Gruenendale; hi was en(de) es vervalt metter
wijsheit Gods te male, want sine boeke ende sine
heileghe verlichte stemme die prisic boven alle dietsche
tale; want ic en dorste noeit menschen ghereckeleec te D 288b. ,
gronde prinsen noch loven meer dan hem alleene, want wie
2. 1 -3 In D luzdt het opsclzr ft aldus • Noch seet broeder jan die coc
meer --- 4 Besiet lezing van D ; H Nesiet. — octet al kerstenheit doere
ontbreekt in D , H kersteheit 5 vele D veel. — ghereckeleker ontbreekt
in D — ghewaregher D ghewarigher 6 gheesteleker D gheestehke i verdeert D verclaert. 8 uter D uut der. -- hoechster H veeleer hoechfter. —
eennncheit D enicheit. — menschen D menscen 9 noeit D noyt. — regulier
D reghelier. JO prioer D prior. — gruenendale D groenendale. — ende
H en waarboven het afkortangsstreepje is uatoekrast; D ende. — es
vervolt D is vervult. i i sine (twee maal) D Kin. 12 heileghe D heyhghe.
13 noeit D noyt. — menschen D mensche. — ghereckeleec D ghereckelic.
14 prinsen D prisen. -- alleene D alleen.
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dat enen mensche ghereckeleec prinsen sal, die moet sijns
kinpisse ende wetentheit hebben hoe dat hi van binnen voer
Gode steet opgherecht met eeweghen dienste ende met
eeweghen loeve : want also vele es een mensche ghewarechs
5 prins ende gheestelex loefs wert, alse hy Gode heft ende
wert heet. Ja dats also vele alse een mensche vrileec om
Gode werken ende leden ' mach, van buten ende van
binnen, al dat hem te werkene ende te lidenne staet.
Item wi selen ons selfs ende alre eyghenheit alsoe
10 bloeteleec utgaen overmids - een grontoetmoedich verHJ51. nieten ende verdiepen ons selfs onder den jj vrien
wille Gods, soe dat ons God beroeve(n) ende afnemen
mach alle natuerleeke eyghene leetsamheit; ende laeten
God met ons gheberen ende ghewerden nu voer(t)meer
115 ende ewelijc, soe dat ons gheen dinc noch overval te
swaer noch te ondraechgheleec sijn en mach; ja noch
sterven, noch leeven, noch gheen torment, eest hemelsch
eest helschs, wat dat ons God oochte eneghe creatuere
toesent. Ja helsche pine noch hemelsche vroude, noch
20 verlies noch ghewin, des en soude een vermetende
grontoetmoedich mensche twent aensien, noch een noch
1 ghereckeleec D ghereckelic. — prinsen D prises. 2 kinnisse D
kennisse ; in H gevolgd door he doch doorgeschrapt : de copzz'st was
op het punt van ende wetentheit over te slaan. — wetentheit D wetenheit. — hebben in H is aan bb gekrast, zoodat er thans ongeveer
hellen staat. — voer D voer. 3 eeweghen D ewighen. 4 eeweghen
loeve D ewighen love. — also D alsoe. — es D als. — ghewarechs D
ghewarechs. 5 prins D prijs. — ende gheestelex loefs ontbreekt in D. —
wert D werdich. — alse hy D als hi. — heft D lief, wellicht betere lezing,
om de symetrze met wert heet. 6 heet D heeft. — also D alsoe. —
alse D als. — vrileec D vrilrc. 8 lidenne D lillen. 9 Item ontbreekt
In D. TO bloeteleec D blotelic — utgaen D uutgaen. — overmids D overrnits., -- een daarachter in H eene ratuur. 12 betoeven H beroeve.
13 natuerleeke D natuerlike. — leetsamheit D letsamheit. — laeten D laten.
14 gheberen ontbreekt in D. — ende ontbreekt in D. — ghewerden
D gheworden. — nu voertmeei ende ewelijc ontbreekt zn D ; voertmeer H voer meer. r5 gheen dinc H gheen dinct; D ghinc. 16 swaer D
zwaer. — (iste) noch ontbreekt in D. — ondraechgheleec D onverdrachelic. 17 leeven in H verbeterd uit heven ; D leven. 17-18 eest hemelsch
eest helschs ontbreekt in D. 18 oochte eneghe creatuere ontbreekt in D.
19 toesent D toeseint. 20 en H en. 21 twent D twist. — aensien D
ontsien.
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-ander, wat trubelacien ocht wat doeghene dat hem toe
och jeghen comen mochte. Want enen vernietenden
grontoetmoedyghen mensch en mach men niet verladen
noch beswaren met ghenen laste van buten oochte van
5 binnen. Maer ic segghe u dat wel voer waer, dat ic
noit menschen en sach noch en bekinde die van ver.nietender grontoetmodicheit iet wiste te segghene, ja
noch groet noch cleine, meer dan van eenen her
janne van Rusbroect, menen lieven gloriosen biechtJo vader, den prioer canoonc regulier van Gruenetidale;
want van hem alleene ende van sinre heylegher glorioser
scrijftueren, die hi te male gracioseleec ghedicht ende
ghemaect heeft uten heileghen gheeste, alte wel concorderende over een met der heilegher kerken. Siet van
15 desen goeden heileghen man soe wetic meer goets
alleene te segghene dan ic doe van allen menschen l) te
samen die in eertrike sijn 11 ochte leeven. Maer seker ic
en derf u sijn leeven noch sine heyleghe wandelinghe
niet loven noch prinsen, want ic moste al onder bliven.
20 Maer sine heileghe leeringhe die gheeft ons ghetughe ende
I trubelacien D tribulatien. — ocht D of. — doeghene D doghene,
2 och jeghen D oft yeghen. 3 -oetmoedyghen D •oetmoedighen. —
mensch D mensche. 4 beswaren D bezwaren. — oochte in H verbeterd uit nochte; D ofte. 5 Maer D Mer. -- segghe D seg. — dat
D dit. — voer D voer. 6 noit D noyt. --- menschen D mensce. 6
bekinde D bekende. 7 grontoetmodicheit D grontoetmoedicheit. -- iet
D yet. 8 cleine D cleyn. -- eenen D enen. 9 rusbroect D ruusbroec,
10 prioer 1) prior. — canoonc D canonc. — regulier in H staat het
eerste been der u vlak op het been der g, zoodat er by het eerste gezicht
regilier sch y'nt te staan. — gruenendale D groenendale. li alleene D
alleen — sinte D sijnre. —heylegher glonoser scrijftueren in H na heylegher
,eerst eene ratuur, dan hi, dan glonoser : bl ykbaar is vóór hi, die uitgekrast
,en was de copitst op het punt van glonoser scrijftueren over te slaan; D
glorioser heyligher scrifturen . i 2 gracioseleec D graseoselic. 13 uten heileghen gheeste D uut den heylighen gheest. ii. heilegher D heyligher,
15 heileghen D heylighen. — wetic D weet ic. i6 alleene D alleen.
17 eertrike D ei tnjc. -- ochte leeven ontbreekt in D. -- Maer D Mer.
18 leeven D leven. — sine heyleghe D sijn heyhghe. 19 prinsen D prises.
— moste D moeste. — al onder bliven D al tonder bliven, d. i. al te
.en .r. 20 maer D mer. — sine heileghe leeiinghe D sijn heylighe leringhe. —
gheeft D geeft.

D 288c.
H 52,
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oppenbaer orconde, hoe ende in wat manieren dat hi
ons een voergaende exempel ende een ghewarech spieghel
van heileghen levenen heeft ghewest. maer noch vele
edelekere ende vele diepere ende oec vele hoechlekere5 sde heeft hi selve gheleeft dan hi voert gheleeren can.
Want sine waerde ende sine minleke scriftuere dat en
gheeft ons sijn binnenste leven niet ; maer sijn leven,
dat gheeft ons de waerde. Want gheliker wijs seldi
weten dat alle watere ende oec alle rivieren in den'
to beghenne van ierst oerspronghen uter welder zee ende
vloeien wedèr toter zee. Siet aldus was oec al des
goets heilechs mans leven wel ende eersamleec gheoerdyneert toe Gode, te hem selven ende te sinen
evenkersten, overraids godleke karitate toe allen menschen,
15 Want Gode was by vrileec ende oec eenechleec sinen
gheest ghevende. Ende dit was ende es al noch sine
hoechste ende sine ierste offerande, daer hi Gode
inden iersten teekene in sinen weseleken opgancghe met
allen heileghen Gods gnoch doet. Ende inden anderen
20 teekene daer hy Gode alte wel met behaechde, dat was
I oppenbaer D openbaer. 2 ghewarech D ghewarich. 3 heileghen
levenen D heyligen leven. — ghewest D gheweest. — maer D mer. --.vele D veel. 4 edelekere D edelaker. — vele D veel (tweemaal). — hoech.
lekere D hoechlikete. 5 gheleeren D gheleren. — can is in H eenzgszins
onduidelyk; daarom is het woord nogmaals tusschen de regels geschreven.
6 sine waerde D sign werde --- ende sine ontbreekt in D ; in H is'
ende verbeterd uit milt: van 1-is eene e gemaakt ; van li, n; de m en het
oog der 1 zin bly'ven staan. — minleke D manlike. -- scriftuere D
scrifture. 7 maer D mer. 8 waerde D weerde. q watere D wateren. —
ende oec alle rivieren ontbreekt in D. io beghenne D beghenne. —
oerspronghen D ontspronghen. — welder D wilder. II vloeien D vloyen.
— zee D see. 12 heilechs D heylichs. — eersamleec D eersamhc. — gheoerdyneert D gheordiniert. 13 toe D tot. -- te hem D tot hem. — (2 de) te
D tot. 14 evenkersten D evenmensche. — oveimids D overmits. -- godleke D godlike. -- karitate D cantate. — toe I) tot 15 hy D hi. — vrileec
D vrilic. -- eenechleec D enichlic. i6 es D is -- sine D sijn. 17 sine D sijn.
— offerande D offerhande. 18 teekene D tekene. — weseleken D weseliken. — opgancghe D opganghe. 19 heileghen D heyhghen. — Gods in
H thans Gode er is aan de e gekrast; er stond vroeger eene s. — gnoch
D ghenoech. 20 teekene D tekene. -- by D hi. — met D mede.
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also ic vore sprac overmids sine graciose vernietende
grontoetmoedicheit, - want hi was ende es al noch hem
selven vermetende onder Gode ende onder alle menschen
toeter doot toe. Want 11 overmids sine vermetende gront- H 53.
5 oetmoedechheit soe quam God tot hem met hem selven
ende met allen sinen heileghen ende met ix coren der
inghelen. Ende also oppenbaerde hem God desen
goeden heileghen man met al sinre glorien die God
selve gheleisten ende verleisten conste, want met sinre
Jo vernietender onderworpender grontoetmodicheit soe heeft
sunderlinghe mijn lieve biechvader her Jan van Rusbruechc
alle sine grote II heilicheit vercreghen, ja ende oec mede D 288d.
sine edele gloriose leringhe die hi al eertrike dore
ghesaeit ende ghespraeit heeft, Gode tenen eeweghen
15 loeve ende oec talre menschen gheesteleken voet behof.
Want ic en wet noch oec en can gheweten emmer niet
beters noch oec gheen salegher dinc, dan te mete
werden ofte begheren te werdene te niete overmids
gront ontsunkende oetmoedicheit ons selfs. Want overgo mils vernietende grontoetmoedicheit ons selfs soe verniet hem God tot ons, ende also trecken wy Gode
I also D alsoe — vole D voer. — overmids D overmits. — sine D sin.
ende es al noch ontbz eekt in D. 4 toeter D toter. -- overmrds sine
D overmits sin. 5 -oetmoedecheit D -oetmoedicheit 6 heileghen D
heyhghen. — met ix coren D metten ix choren. 7 inghelen D enghelen.
-- also oppenbaerde D alsoe openbaerde. 8 goeden ontbreekt in D. —
heileghen D heyhghen. — met al sinre D mit alle silnre. 9 gheleisten D
geleysten. -- verleisten D verleysten. -- sinre D sijnre io vernietender
H veimeterder. — -oetmodecheit D •oetmoedicheit. i i sunderhnghe D
sonderhng. -- biechvader D biechtvader. — rusbruechc in H onduzdelyk,
men zou ook rusbrroechc kunnen lezen, doch dat zal natuurlik niet de
bedoeling geweest zyn; D ruysbroec. 12 sine D sin. — heilicheit
D heylicheit. 13 sine D sin. — eertrike dore D ertriyc doer. 14 ende
ghespraeit heeft D heeft ende ghespraeit. -- tenen eeweghen loeve D tot
enen ewighen love. 15 talre D te alre. — gheesteleken D gheesteleken.
P--- behof D behoef. i 6 wet D weet. 17 salegher D sahgher. i 8 werden
D worden — werdene D wordene. — niete in H achter dit woord
eene ratuur. -- overmids D overmits. i9 -ontsunkende D -ontsinkende.
s— overmids D overmits. 21 also D alsoe, — wy D wi.
2

258

JAN VAN RUUSBROEC.

gheest met gheeste te male in ons. Dat ween also'
trecken moeten des onne ons God. Amen.

3d; H 279.

3. Vanden prioer hebbic ghehoert segghen
in ghewarecheiden.

C hebbe ghehoert van her Jan van Scoenhoven dat
hi ghehort hadde ende gheweten vanden prioer, dat
5 hem die proest eens verboet dat hi nemmeer mis
en dede sonder sinen oerloef, overmids dat hem een
brueder seyde, die hem te missen diende, dat hi te
cranc wiert misse te done ende dat niet goet en ware,
want hi en zeer cranc inder missen ghesien hadde (1)a.
10 Ende alst den proest aldus gheseyt was ende de prioer
doen bi hem quam, seide hi hem : u her Jan van
rusbroec, prioer , ghi en macht niet meer misse
doen ». Ende doen vrachde hem de goede prioer
I te in H tweemaal. — also D alsoe. 2 onne D gonne
3. 1-2 Het opschriftt luidt in D aldus Noch van prise ende love
des pnoers voirseet. 3 ghehoert D ghehoirt — her D broeder. 4 ghehort
D ghehoirt. — prioer D prior. 5 mis D misse. 6 oerloef D oerlof. —
o‘ermids D overmits. 7 broeder seyde D broeder seide. — dat in 1 í
voórafgegaan door den proest seyde doch doorgehaald. 8 wiert D
waert. -- done D doene. 9 zeer D seer. Io gheseyt D gheseet —
de prioer D die prior. 12 rusbroec D ruusbroec — macht D moecht.
13 vrachde D viaechde. — de D die. — prioer D prior.

(I) By deze passage staat in het handschaft de volgende kantteekenzng, welke echter by het inbinden — o die boekbinders t -gedeeltelyk is weggesneden, genoeg zelfs om ze op het einde byna
onverstaanbaar te mak'n : Die brueder diet II den proest seyde w(?)
sommeghe segghen dat brueder jan die coc II was Maer ic en II weyts niet wel .. II alsoe was dat h .. II seyde al hebbic ghe II hort in dier
g,.. ken Ende dees scr... II en calendier et r.. II dat rc sciive. II 5i
stouter eer jc II dit screef. Deze kantteekenzng is van eene andere hand,_
maar toch gelgAtydig met die van het handschrift zelf.
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« waer omme pater » ? Doen antwerde hem die proest:
« her Jan, prioer, my is ghesecht van u dat ghi alte
cranc wort misse te doen, ende dat ghi wel te flau
werden moecht. » Doen antwerde hem die goede
5 prioer : « Ay lasy ! goede vader, en wilt mi des niet
verbieden. » Dcen seyde de proest : « goede pi toer, het
ware beter ghelaten dan ghedaen, als ghi te cranc waert. a
Doen antwerde die prioer : « Neen, vader, en wilt dat
werc der missen my niet 'verbieden, want ic niet te
Jo cranc en bin » Doen antwerde de proest : « neen, her
Jan? hoe comt dat my dit gheseit is?» « Pater, ic saelt
u s eggen, op dat ic niet beioeft en worde van mijnre
blijscapen, want dat ambacht der missen te doene dat
dat is mijn glorie ende zalicheit, vroude, blijsscap ende
t5 eere. Ende en waent niet dat ic JJ cranc werde inder D'289a.
missen, want icker staerc in werde; ende doen die
ghene diet u seyde wende dat ac cranc were, wasic sterc
ende vrome ende hadde Gode te manen wille. Want
onse lieve here quam selve ende openbaerde hem my,
20 ende vervolde my met 'glorien (ende) blijsscapen die
onsprekelijc II was; want hy vervolde mijn herte met H 280,
blijsscapen ende vrouden alsoe, dat ic daer mede soe
I omme D om. — antwerde D antwoirde. 2 prioer D prior. —
ghesecht D gheseit. — ghi in H op ratuur 3 wort D sij t. — flau
D flaeu. 4 werden moecht D worden mocht. -- antwerde D antwoerde.
5 vader in H voorafgegaan door vad doch doorgehaald. 7 ware D
waer. 8 antwerde D antiti oeide. — prioer in H voorafgegaan door proest
doch doorgehaald. 9 my D mi io antwerde D ante oerde. -- de D
die. 1 i
D coemt. — gheseit D gheseet. 12 seggen D segghen. —
el
en H en.
13 biij scapen in H verbeterd uit bijscapen : de 1 is tusschen
b en ij in bygevoegd, en daarby net op de i komen te staan, zoodat
er thans on geneer bliscapen van gemaakt is ; D bliscappen. 14 is D es;
na is in H e ene ratuur. — zalichelt in H verbeterd uit zaficheit
onderaan de f is een haakje gemaakt, maar bovenaan geen oogje'
zooals het handschrift anders heeft; D sahchert. -- blijsscap D bhscap. -- ende ontbreekt in D 15 crane D te crane. 16 staerc I) sterc. —
werde D worde. 17 seyde D seyde. — wende D waende. -- were D warei8 hadde ontbreekt in D. 19 my D mi. 20 vervolde D vervulde. — ende
ontbreekt in H. — blijsscapen D bliscap€n . 21 onsprekelijc D onsprekelrc. — hy D hi. — versolde H N, erve olde; D vervulde. 22 bhisscapen
D blhscapen. — mede D me.
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verbeelt ende veronleghet was dat lc schen onmachtech
te wesen mijns selfs. Ende dit was die crancheit die
de ghenen dochte dat ic hadde ende daer af dat hi u
seyde, doen hi u seyde van minre crancheit, dat
5 anders niet en was dan ic\ u nu ghesecht hebbe. Ende
hier omme en wilt my niet verbyeden misse te doene,
daer hem onse lieve here my aldus in openbaert ende
vertoent, ende vervolt mijn herre met glorien ende
blijsscapen ; want alsic dat laten moet, dat sal my
Io swaer wesen ende sijn ». Siet, als die goede heyleghe
her Jan van Rusbruec, de prioer, den proest sinen
vader aldus gheantwerdt hadde, siet, doen antwerde
hem de proest weder ende seyde : « Pryoer, my is
berde lief dat ghi voert meer wilt misse doen, als
15 ghy wilt sonder oerloef van my te biddene. Ende ic
danck den lieven here die u visenteert ende verblijt
soe zere overraids sijn grondelose ontfermhertecheit.
Ende uwe veinietende oetmoedicheit die doet u winnen
groete doechdelijcheit.

I veronleghet D veronledicht. --- schen D scheen. — onmachtech
D onmachtech. 3 de D den. — ende ontbreekt zn D. — daer af dat hi
u seyde D daer hi u af seide. 4 doen hi u seyde van minre crancheit
ontbreekt zn D. 5 ghesecht D gheseet 6 omme D om. — my D mi. —
verbyeden D verbieden. 7 my D mi. 8 vervolt H verwolt ; D vervult.
9 blijsscapen D bliscappen — my D mi. to swaer D zwaer. — heyleghe D heylighe man. I I rusbruec D ruysbroec. — de D die. 12 gheantwerdt D gheantwert. — siet ontbreekt in D. -- antwerde D antwoerde.
13 de D die. — seyde D seide. — Prioer my — D prioer mi. 14 wilt
misse doen D misse doet. 15 ghy D ghi. -- sonder in H tweemaal. — oerloef D orlof. -- my D mi 16 danck D danke. -- here die D here jhesus dat
die. 17 zere D sere. -- overraids H overmidt ; D overmits. — ontfermhertecheit D ontfermherticheit. i8 uwe D u. — 19 groete in H verbeterd uit
groede. — doechdelijcheit D duechdelicheit.
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4. Vanden goeden prioer van Gruenendale, H 281.
her Janne van Rusbroec.
C hebbe horen segghen den celven her Janne van
Scoenhoven, daer ic hier vore af streef, die den
-5 goeden prioer van Gruendale wel kende ende
mede te wonen plach vele jare ende menighen dach ;
-- ende oec enen anderen goeden heylegen man die
uut Hollant was, ende die totem goeden prioer te
tomen plach ende by hem te blivene bi tyden een
10 maent of ii of tij, of sonwyle een half jaer. Siet, dees
goede man, die gheheeten is meester Geert de Groete,
met rechte mach hi wel de groet heeten, want hi een
groete cleerc was, ende groete werken ghedaen heeft,
als menighen mensche wel condich is, ende oec ochsJ5 siens is alder werelt. Siet, dese goede man, meester
Geert de Groete, plach te segghene dat hi den goeden
heylegen prioer niet min verlijcht en hielt vanden
heylegen geest dan by dede sente (Gregorius onsen
heylegen vader den paus van Romen, overmids sijn
4. 1-2. .filet opschr ft luzdt in D aldus : Noch des ghelgc
van prise. 2 rusbroec H rusb : de rest zc by' het afsnyden van het handschrift verloren gegaan; van de b is alleen no, het been zachtbaar.
3 hebbe horen segghen ze H door eene andere hand, met zwartenen znkt,
veranderd zn nebbe gehoret : tusschen hebbe en horen zn is ge bygeschreven, de n van horen zn t veranderd en segghen doorg-ehaald; D
heb. — panne D Jan. 4 vore D voer. 5 Gruendale D groenendale. —
wel in H tweemaal. 6 vele in H voorafgegaan door menich ia maar doorgehaald ; D N eel. -- j are D uren. — ende menighen dach ontbreekt in D.
7 heylegen D heylighen 8 toten D totten. — pisoer D prior. 9 by D bi.
--tyden D tillen. 10 of D oft. - – sonwyle D somwilen. -- dees D dese.
I I gheheeten D gheheten. — geert de grote D gheert die groete. 12 de
groet D die grote. 13 groete cleerc D groet clerc. — (e de) groete D grote.
14 menighen D mengen. — ochssiens H ochs siens, door de zooeven
r. 3 vermelde andere hand veranderd in noch siens : voor ochs is eene n
bygeschreven en de s is doorgeschrapt ; D oghesiens. 16 geert de groete
D gheert die grote. 17 heylegen D heylighen. -- prioer D prior. —
min in H op ratuur. -- verlijcht D verlicht. -- en H ende ; D en.
18 heylegen geest D heylegen gheest. — hy D hi. — sente D sinte. —
Gregorius H regoilus; D gregorius. 19 heylegen D heylighen. — paus
D paeus. — overmids D overmits.
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ghevoelen dat hy van hem hadde, overmids dat hiere
dicke by plach te sine, ende te siene (sine) oefeninghe
ende wise van buien (i) ende sine leeringhe ende sermone,
ende sijn grontvernietende oetmoedicheit, daer hi zeere
5 af ghepreesen is vanden ghenen dien te kennen
plaghen, ende hebben van hem gheseyt ende ghescreven,
dat her Jan van Rusbroec alle sine groete heylijcheit
vercreghen heet met sinre grontvernietenre oetmoedicheiden. Siet, ic segghe u noch meer van meester Jo Geert ende den prioer voerseyt. Meester Gheert wasin Hollant woenachtijch, ende hoerde daer segghen
vanden pi loer, ende van sinen levenne, ende begreep
in sijn herre dat hi tot hem trecken woude, ende hem
visenteren. Ende touch tot Groenendaele. Ende als hi
15 daer guaem bihen der poerten, doen was die goede
prioer...
I by D hi — overmids D mids. — hiere D hi er. 2 by D bi. —
sine D sijn. --- (21 sine ontbreekt in H. 3 sine leeringhe D sijn
leringhe. — sermone D sermoene. 4 zeere D seie. 5 ghepreesen D ghepresen. 6 gheseyt D gheseet 7 rusbroec de c is in H zeeleer eene t
D ruysbroec. — sine groete heylucheit D sijn grote heylicheit. 8 heet
D heeft. - sinre in H voorafgegaan door sinen, doch doorgehaald ;
D sijnre. — oetmoedicheiden D oetmoedicheit. 9-16 ontbreken in De
-- i6 prioer de tekst gaat ob blz. 281 van H evenmin voort.

(Wordt vervolgd.)

WILI EM DE VREESE.

(i) WVILLEms heeft gemeend dit buiten te moeten veranderen in leverre,
Ik geloof niet dat dit noodig is • frzse van buten zal wel zijn uzterlyke
houding, wat in den samenhang uitnemend past, beter dan wise van leverre,

Antatt&MU
DRIEJAARLIJKSCHE TENTOONSTELLING
VAN

KUNSTWERKEN, TE GENT.

op dit oogenblik gesloten driejaarlhjksche kunst-tentoonstelling heeft er weinigen voldaan, althans zij
kan de vergelijking niet uitstaan met die van vroeger
tijdstippen. Ongetwijfeld — 't ware onrechtvaardig het niet
te erkennen -- zijn er , in elk genre eenige goede doeken
treffende landschappen, boeiende binnenzichten, heerlijke portretten; trof men er zulke niet aan onder de meer daar
duizend tentoongestelde kunstwerken, de uitstalling zou geen
gering armoedje geweest zijn ! Maar het getal gewrochten
van waarde, in zulke aanzienlijke hoeveelheid, is zóó gering,
dat de toeschouwer, man van smaak en gezond oordeel,
met eene tamelijk groote dozis ontevredenheid de tentoonstelling verlaat en zich weemoedig afvraagt : « Waar sukkelt der
Kunst toch heen 7 »
De misgeboorten der « nieuwe school », aan vele van
welke eene eereplaats is gegeven, doen ernstig nadenken. Men
breekt er volledig af met de oude leer- en zienwijze, willende daardoor, ongetwijfeld, op onze oude Meesters eenera
blaam werpen, hen in minachting brengen.
Deze mannen, al dragen zij ook de meestgevierde namen
in onze Vlaamsche schilderschool, beschouwt de nieuwe
richting als sukkels, die misschien, in hunnen tijd, iets konden geweest, maar die thans buiten tel zijn ... Hunne voorstellingen waren valsch, kinderachtig; zij vermoedden, in de
verste verte, de waarheid niet, welke men in de hedendaagsche
kunstwerken aantreft... Zij teekenden volgens den regel, zij,
E
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schilderden de natuur, zooals ze waarlijk is, hunne taferee1 en mochten van bij gezien w orden gelijk op afstand. Zij
leverden kinderwerk .
Ja, de roem onzer oude Vlaamsche en Hollandsche meesteis moet afgebroken, het nieuwe licht, uit Frankrijk tot
ons overstralend, stelt al de Ouden in de donkerste schaduw... Planten en boomen zijn niet groen meer, maar krijtwit,
of blauw .. Er is ook blauw water, zelfs als de hemel met
grijze wolken is betrokken. Men ziet nu ook landschappen
als van chocolade 1
Howieur a la .France artistzque t Oude Vlaamsche sukkels,
die Rubens, Van Dyck, Jordaens, Paul Potter heeten, -- achteruit voor « l'école moderne de Paris ». Gij, liefhebbers, die soms
een tafereel aankoopt, moffelt de Ouden maar in een hoekje
van uw spreeksalet, waar gil den landpacht of de huishuur
ontvangt, en opent wijd de deuren van uw salon voor de
krijt-blauwsel-chocoladetafereelen der nieuwe meesters.
Dat er in de kunstenaarsbend uitzinnigen gevonden worden, die beweren z66 de natuur te zien, kunnen wij wel
aannemen, hoewel het toch zonderling te heeten is, dat vroeger
nooit, maar nooit één kunstenaar, zelfs in « France la grande »
iets van den aard als het hier beduide, heeft bespeurd; wij
nemen ook de mogelijkheid aan, dat de nieuwlichters bewonderaars vinden
« Uu sot tiouve toujours un plus sot qui l'admlre, »

maar dat Commissien van plaatsing aan zulke vieemde uitzinnigheden eene eereplaats vergunnen, terwijl goede doeken
van eigen kunstenaren brutaal geweigerd worden — dat gaat
ons begrip te boven.
Wil kennen wel het antwoord, dat op eene bemerking,
als deze, gegeven wordt . « De Commissie meent, dat aan
elke uiting van kunst eene plaats moet worden gegeven. »
Blijft te zien, of die kunst wel de echte is 2 In elk geval,
,het is vastgesteld dat de « nieuwe school » bij het publiek, ja bij
de ernstigste kunstenaars, geen den minsten bijval vindt, en dat
schilders van goeden naam, gelijk de gebroeders de Cock, de
Lamoriniére, Lybaert, David Col, Langerock en tal van
anderen, liever dan gevaar te loopera, hunne gewrochten slecht
of nevens bespottelijke, afschuwelijke dingen geplaatst te zien,
niets inzenden, zich bevredigende met het plaatsen van hun
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doek v66r het venster van een klein-burgerlijk magazijntje.
Bedroevend is het ook, te weten, dat er o pzeggelijk veel
moeite, en ja kosten, worden gedaan om de vreemde krijt-,
blauw- en chocoladevogels naar hier te lokken. Men gaat
hen opzoeken in hun nest, belooft hun eene beste plaats,
misschien wel een aankoop voor loterij of museum, wie weet,
een lintje ... De dood in het hart zien onze verstootene
kunstenaars dit aan : de eigene Vlaamsche kunst moet immers
verfranscht ?
Waarom (merkte een deftig werkman zekeren dag in
de Tentoonstelling op) waarom hebben wij de namen niet
te lezen van de Heeren der Commissie, die afschuwelijkheden als dees (hij wees op nr 474) hier aanvaard hebben ? —
Wij achten de opmerking geenszins ongepast : de fijnaards,
de voorstanders der groote nieuwlichters dienen van het publiek
gekend te wezen. Men moest hunne namen op een bord stellen
nevens de nrs 22, 424, 451, 5o6, 5o8 enz. enz, die dagelijks een
homerisch spotgelach in de Tentoonstelling verwekt hebben.
Voor de eerste maal, althans te Gent, is nu ook bij de
teeleen-, schilder- en beeldwerken eene uitstalling gevoegd van
potten en pannen, stoelen en deuikloppers, straataffiches,
en boekomslagen en wat al meer 't Meeste daarvan is niet
tot de kunst te rekenen ; potjeswinkels als dees vindt men
overal; de stoelen en zitbanken hebben niets, dat aan kunst
gelijkt; de affiches en boektitels — laatste « kunst»mode,
naaapsel van Japoneesche dingen, zijn belacheli j k 't Is te
hopen dat dergelijke uitstallingen niet zullen herhaald worden,
anders zal de kunstfaam onzer stad te loor gaan
Intusschen hebben onze schilders, teekenaars en beeldhouwers dit jaar weinig, bitter weinig koopers te Gent gevonden. Waar zijn, tegenwoordig, de Mecenas? wie versiert nog
zijn huis met kunstwerken ? Droevig is het om vast te stellen
dat, hoe meer de kunst beoefenaars vindt, hoe kleiner het
getal harer beschermers wordt. Meer dan ooit is 't waar,
dat de kunst om brood loopt. Maar misschien. waarom het
niet zeggen? zijn eenige kunstenaren zelven de schuld daarvan Voor één tafereel Jo, 15, 25,000 fr. vragen -- wie
zal dat ooit voor een modern stuk geven, wanneer het niet
een meestergewrocht boven alle meestergewrochten is ? 't Zijn
niet altijd de rijkste lieden, die zich als kunstbeschermers
aanstellen.
Niet onaardig is 't, de lijst der prijzen, door de ten-
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toonstellers aangegeven, na te gaan. Een tafereeltje, dat men
denken zou te kunnen koopen voor 5, 600 fr., staat aangeteekend : 5000, 6000 fr. of meer. Welke pretentie! Nu is
't ook waar dat de vervaardigers van zulke peperdure werken,
na een paar malen gepoogd te hebben hun stuk aan den
man te brengen, zich daarna meermaals bevredigen met
het to e deel van den eerstgestelden prijs. Voorbeelden daarvan
zouden we kunnen aanhalen.
Zelfs de « modernen » vragen hooge sommen. Daar
hebt ge, b. v , nr 451, dat weinig menschen zouden begeren
.in hun huis te hebben, al kreeg men 't gratis; nu, de
« schilder » daarvan vraagt niet min dan 9000 fr.! -- Of
hij krankzinnig is? Ik heb het aan het tafeltje in de tentoonstelling gevraagd, en men wist me niet heel duidelijk
te antwoorden .
Een overzicht van de voornaamste stukken der Gentsche
tentoonstelling te geven, daartoe ontbreken ons en tijd en
lust; "mogelijk zal een ander het beproeven; laat ons enkel
zeggen, dat vele schilders schijnen onbekwaam geworden om
gezond te denken; dat men ons zinnebeeldige onderwerpen
te zien geeft, waar niemand wijs uit wordt, en naaktliggende dames in het gras, of moedernaakt wandelende in
het hout, en meer zulker .., aardigheden ; voorts, gansch
onbeduidende onderwerpen op groote doeken, en in 't genre
weinig geest, om niet te zeggen, vele onnoozelheden.
Wij sluiten dit beknopt algemeen overzicht met den
wensch, dat in 't vervolg onzen inboorhngen, die talent toonera,
al brengen ook niet alle eigenlijk echte meesterstukken
voort, geene plaats ontzegd worde, die aan vreemde croutes
zoo welwillend wordt afgestaan.
D. P.

MIEZINIEME
SN EEUWBLIND!?

zoekt, die vindt » zegt, troostend en bemoedigend, zeker spreekwoord.
Zoeken doet men heden, meer als ooit, in
zake van kunst : dat kan op treffende wijze de gentsche
toog van Schoone Kunsten getuigen , elke zaal, elke afdeeling,
-vooral bij de schilders, verraadt een rustloos zorgend zoeken.
En nochtans er wierd niet veel gevonden ; bij de blijde
stralen der hoop is, hier en daar, in de heldere verte, een
perel te ontwaren, die wel vast bereikbaar schijnt; maar
feitelijk bemachtigde winst, ware vondsten, weinig.
Wil de kunstenaar « vinden » dan moet zijn zoeken door
{eene warme, doch wijselijk bedwongene, zucht der ziel gewekt
worden; nu, integendeel, blijkt bij velen het zoeken door
$eene ziekelijke wispelturigheid der zinnen aangehitst. Die
velen schijnen te meenen dat « alles » nog te vinden is :
hunne krachten berekenen zij maar eens in vollen ernst
..en bewustzijn, en dit wel, om de langgebaande wegen te
ontwijken; verder, spoeden zi j in 't wilde met grillige sprongen
vooruit; en zij vinden niets, 't en zij hunne eigene misseJijkheid : zij zochten te veel en zij vonden ..... min als een
ellendig iets.
Hoe het ons ook spijte, wij moeten ze aan hu n lot
overlaten; ze bepreeken en ze trachten tot wij zer handelen
te brengen is vergeefsch en onmogelijk : ze zijn te verre
van ons verwijderd en kunnen niet eens het geluid onzer
stem nog vernemen.
IE

Maar zijn er kunstenaars () die te veel zo eken, sommige
`keurders ofte Critici zoeken te weinig. Zij verwarren den
j
Credo der kunst met den Credo des Gel oofs4 Bi den
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bepaalden vorm hunner kunst, zeggen zij, willen ze leven
en sterven. Dit ware nog zoo erg niet, maar zij voegen er
bij : « en, buiten onzen bepaalden vorm, is er geene zaligheid » Zij hebben enkel oogen voor hetgene zij zelf weten
en kunnen • daarop staren ze en blijven ze staren, met het
droeve gevolg dat zij sneeuwblind worden en volslagen onbekwaam om « iets anders » in zijn ware licht te zien.
Al wat niet hunne lichte, blanke sneeuw is, schelden
zij bruin en vuil modder : « Brr..! Weg 1 weg, daarmee ! »
(Zooals alle lieden, die in eene ziekelijke gesteltenis verkeeren,
zijn zij uiterst prikkelbaar van gevoel en oploopend van
gemoed.)
Hoort gij een mensch van dit slag iets vermelden van
hetgene gij met uwe gezonde oogen gezien hebt, ge zoudt
bij den eerste zeggen : « die man spaart de waarheid »; of,
zonder beleefde verzachting : « die kerel liegt » !
Maar neen ; liegen, en vooral iemand beliegen, dat wordt
uit haat of nijd, uit vrekkig winstbejag, uit lafhertige platheid
gepleegd; en, tot hief toe, hebt ge noch deze, noch andere
gemeene driften bespeurd in M. X. Neen, liegen, dat doet
de man niet; maar hij is sneeuwblind
Indien wij er toch aan houden om M. X. te verontschuldigen, waarom niet verondersteld dat hij volslagen blind
zij, blind van oogere en, ja, blind van geest daarbij ? Blind
en dwaas, dan ware hij niet enkel onaanspreeklijk, maar
nog meelijweerdig bovendien, doet hij niet?
Ja; doch die veronderstelling houdt niet : immers hij
'AT ierd door verstandige lieden aangesteld om te « oordeelen »;
en dan nog om te oordeelen over « kleuren ». Daartoe kiezen
verstandige lieden geene dwazen, geene blinden, inzonderheid
niet, als zij aan M. X. — eenen zondernaam -- hunnen
eigen, eerlijken en goedgekenden naam leenen! ..
Zoo, geloof mij : die man is sneeuwblind; gij hoeft hem
niet te verdenken van leelijke, laffe leugen, indien gij uit
zijnen mond onwaarheid vernemende zijt.
Mag ik UEd., tot volkomene stichting, mijne eigen ondervinding mededeelen 7
Het gebeurde mi j — want ik ben tertiaris -- dat ik
over vele jaren, het leven las van den H. Franciscus van
Assisi; etn prachtig boek, door Pater L. de Chérancé in
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't Fransch geschreven, en keurig vertaald door den 1 Eerw.
Heer A. Bogaert, nu deken van Ledeberg.
BI 34 luidt nagenoeg als volgt : « De duivel der hebzucht
gaf Bernardone het gedacht in van zijnen zoon (Franciscus)
een volle en rechterlijke verzaking aan zijn erfenisdeel af
te persen : en toestemmende aan die bekoring, ging hij hem
aanklagen, eerst bij de magistraten, daarna, ingezien gene
onbevoegd waren, bij den bisschop van Assisie.
De bisschop, die alstoen Guido Secundi was, dagvaardde
den onderstelden schuldige voor zijn tribunaal.... De waarde
kerkvoogd, die meer dan eens de gelegenheid had gehad van
de verdiensten en de deugden des beschuldigden te waardeeren,
ontving hem met de goedheid eens vaders veeleer dan met de
gestrengheid eens rechters. « Mijn zoon, zegde hij hem, uw
vader is erg kwaad op u.... geef hem. het geld weder dat hem
toebehoort. Heb betrouwen op God . .. Hij zal in uwe nood-,
wendigheden voorzien. » Franciscus door die woorden aangemoedigd, staat recht; en, in eene vurige beweging van den
H. Geest, antwoordt hij in dezer voege : « Hoogwaarde, ik
zal mijnen vader wedergeven alles wat hem toebehoort, zelfs
de kleederen welke ik draag. » Aanstonds gaat hij een weinig
ter zijde, ontdoet zich van zijne kleederen en komt terug, met
niets anders aan zijn lijf dan een boetkleed, om ze voor de
voeten des kerkvoogds neder te leggen; en dan roept hij uit
op een begeesterden toon, die al de omstanders doet ijzen :,
« Luistert en verstaat wel • tot heden heb ik Pieter Bernardone
mijnen vader geheeten; 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 » (i).
De getuigen van dit onuitsprekelijk schouwspel weenden
van aandoening en bewondering De bisschop ook was diep in
het hart geraakt, en dikke tranen rolden uit zijne oogen. Hij
kwam van zijnen rechterstoel, bedekte met zijnen mantel de
verhevene naaktheid des heiligen, en hem in zijne armen
vattende hield hij hem langen tijd op zijne borst gedrukt....
.....
Het was in de maand April 1207. Franciscus was toen
25 jaar oud. »
En het gebeurde mij — in 't begin van September 1.1. —
(1) Legende der drie gezellen en van den H Bonaventura.
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(lat ik, wandelend in de toogzaal van Schoone Kunsten, te
Gent, al met eens mijne blikken getrokken voelde naar een
kleurrijk tafereel. (Geern beken ik, tusschen haakjes, dat niet
enkel het buitengewoon koloriet dier schilderij, maar ook hare
grootere afmetingen en hare uitverkoren plaats, in 't midden
der onderste rij, mijne aandacht hadden gewekt.)
De armen wijdopengestrekt, het wezen hemelwaarts, staat
hier, als een levend kruis, een beeldschoone jongeling; een
grove witte doek alleen bedekt hem de lenden; v6or hem
liggen, verstrooid op den grond, prachtige kleêien en rijke
versiersels Op het v66rplan, schuins aan 's jonglings linkerkant, zit een Bisschop, den rechterarm vooruitgestrekt, in eene
houding alsof hij recht ging staan; aan 's jonglings rechterkant,
schuins v6or hem, staat in sombere doch rijke kleederdracht
een man, de vuist krampachtig onder de kin gedwongen, en
spijtig, fel, den jongeling aanstarende. Het opschrift meldt
STULTITIA CRUCIS. st .Franczscus
Geen twijfel mogelijk; hier speelt in lijn en kleur voor
mijne oogen het bepaald historisch feit, waar ik het verhaal
van las bij P. de Chérancé ! Die norsche man is Bernardone,
zijn bitter spijt verkroppend om de nieuwe dwaasheid door
zijnen zoon gepleegd in 't bijwezen van den Bisschop; onder
de oogen van die priesters, ginds, in den linkerhoek; van die
volksmenigte, hier, in den rechterhoek, achter en bezijden
hem' Zie aan zijne schrijftafel, nevens den bisschopszetel, zit
daar, met de pen in de hand, een priester • dat moet de griffier
of schrijver zijn; en die andere geestelijken, ouder van dagen,
die maken den raad uit van den Bisschop-rechter. Hoe
eigenaardig, hoe persoonlijk voelt en denkt ieder van hen
over Franciscus' handelwijze ' Edoch, onbestemd en onvaste
blijft hunne meening : geen van hen heeft, zooals de Bisschop,
de volle beteekenis van Franciscus' doen geraden en begrepen;
geen, 't en zij die jongere geestelijke daar, in stille bewondering
op de knieen gevallen.
Aan de andere zijde, bij die wereldlijken, heerscht eene
gelijke verscheidenheid van uitdrukking des gevoels; hier
nochtans is, over 't algemeen, het gevoel min verheven, min
edel : hier is bewondering, verbazing ; medelijden, nijpende
rouw; een enkele maakt uitzondering, een jongeling, op het
voorplan : het eenvoudig naieve, het innig diepe van zijn
gevoel teekent, en treft machtig; vast en zeker gaat deze een
van de eersten zijn om de heilige dwaasheid van Franciscus
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na te volgen; om, zooals hij, aan al het aardsche te verzaken
Yen ook in eene hoogere verrukking van liefde en betrouwen,
uit te roepen : « Onze Vader die in de hemelen 41/ »
Laatst vanal bemerk ik, langs den linkerkant, een kleinen
{bengel, nieuwsgierig kijkend, door de leunsta,ven heen van een
steenen trap : alover eene benedendeur, leidt deze naar een
hooger verdiep ; die bijzonderheid, andere nog van denzelfden
,aard, en vooral de betrekkelijk enge ruimte der plaats maken
allen twijfel onmogelijk : wij bevinden ons in de huiskape
van den Bisschop. 't Is een streng romaansch gebouw, ernstig
opgevat en versierd, heel passend in overeenkomst met de
handeling die er speelt. Het outer staat in het midden, even
streng van lijn en teekening, zonder pracht, 't en zij de
rijkversieide relikwiekas. die er prijkt. En wederom valt mijn
blik op Franciscus, daar staande op de hoogste trede van den
outaar; en lange, lange blijf ik de woorden naluisteren die
zijnen mond ontvloeien.
En het gebeui de mil — den 5den September 1895 rfdat ik bij wijze van « Feuilleton » in den « Bien Public » het
volgende te lezen vond, over diezelfde schilderij « STULTITIA
CRUCIS. - St

Franciscus. »

« Voici d'abord une toile qu'on prendrait a première vue
pour un tableau d'histoire.
« En quelle étrange posture d'acteur dramatique, M. E.
Wante, le lauréat du concours Godecharle, nous a mis le Père
séraphique, l'amant de la pauvreté et de l'humilité, dont les
Fioretti nous font savourer toute la candeur. On est étonné de
le voir lá, debout sur la plateforme d'un autel roman, cJmme
un figurant sur une estrade. Jusqu'ici l'on avait coutume de
représenter Saint-Francois en extase devant le Christ en croix,
recevant de lui les stigmates de la Passion. Mais voici du neuf :
on a pris le corps du Bivin crucifié, auquel on a superposé
une tête ascétique, dramatiquement rejetée en arrière, admirablement peinte en raccourci, et regardant le zénith dans une
{extase de convention. Le solitaire de l'humble chapelle de la
Portioncule est transporté dans un temple somptueux, d'une
savante archéologie. Ce héros de la Sainte-Humilité, pose au
milieu d'une assemblée de prélats, de religieux, de bourgeois,
,etc, convoqués, semble-t-il, a heure fixe, pour contempler son
extase; même un évêque assis, la plume a la main, se prépare
a prendre des notes.
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« Ah ! Nous savons bien que le programme de l'artiste est
tout conventionnel, qu'il ne s'agit ici que de p'ur symbolisme
(car aujourd'hui, chose &range, on est plus porté au symbolisme
qu'aux temps mystiques du moyen ) Il ne faut voir dans
ce tableau aucune scène historique, i1 s'agit de montrer les
dignitaires de 1'Eglise, les représentants des ordres, en méme
temps que les princes et le peuple, rendant l'hommage de
leur admiration à cet homme providentiel, qui veent, par ses
vertus, renouveler la face de la chrétienté Mais faut-il pour
cela défigurer ainsi cette douce et suave figure de saint 2 En
vénté les scènes religieuses sont pour nos peintres de purs
p rétextes à des compositions pittoresques, et dans ces conditions, il y aurait convenance a s'en tenir aux sujets profanes.
« Après cela, rendons justice au jeune, qui a fait ce
tableau digne d'un vieux. Ce que cette oeuvre distinguée et
consciencieuse représente d'acquit, en fait d'art et de technique
est véritablement tonnant; on dirait d'un De Vriendt, pour
le faire et le rendu, comme pour la science archéologique.
Encore une fors, disons-le, nos artistes sont outillés à merveille,
il ne leur manque que le souffle, la conception personnelle,
et les idées saines et justes. Mais qui le leur donnera 2 »
Dáár, zie , daar hebt ge een staalken van een sneeuwblinden keurder. Kennis en deugd heeft hij genoeg ; maar hij
is sneeuwblind. fzzsqu'zcz on avail coutume... -- Vozci du neuf!»
Hij kent de « Fioretti » op zijn duimleen; hij kent dus
wel ook dit bijzonder feit van Franciscus' leven; edoch zijne
sneeuwblindheid zal hem beletten het hier te zien.
Hij kent « archéologie », hij zal dus wel de kleederdrachten
kennen uit de dertiende eeuw, en van éénen bisschop met
vijf of zes priesters geene vergadering maken van prelaten en
religieuzen .... die de dignitarissen der Kerk en de verschillige
kloosterorden verbeelden edoch door zijne sneeuwblindheid
wordt hij zooverre gebracht ; en, verder nog : hij kon niet
eens den Bisschop van zijnen schrijver onderscheiden! Och
arme! Item, voor zijn « temple somptueux. » Item, voor zijne
« assemblée .... de bourgeois, ETC. t »
Hij kent een « genre-stuk » uit een « historisch tafereel;
edoch in zijne sneeuwblindheid zal hij hier geen historisch
tafereel zien; en, zonder de minste reden bij te brengen
tot staving van zijn gezegde, zal hij beweren, en herhalen,
en nog beweren « qu'il ne faut voir dans ce tableau aucune
scène historique! » enz. enz.
«
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Deugd ontbreekt hem ook niet, zoo min als godvruchtigheld in 't bijzonder en eene diepe devotie tot den H. Franciscus:
edoch, in zijne sneeuwblmdheid, zal hij tot aan den laatsten
alinea van zijn schrijven onrechtveerdig handelen, en dat nog,
jegens iemand, die ten minste zijn goeden wil toont om onzen
Seraphischen Vader te vereeren.
Nu,yenoeg! of we worden zelf sneeuwblind, en we mochten
ook leelijke dingen zeggen.
Enkel dit nog.
Moest Mr X half zooveel onwaarheden melden over
ergens een vondste van den geringsten gaarkok, hij zou,
willen of niet, zijn woord moeten eten ; en, al kreeg hij er
eene erge onpasselijkheid van, hik zou bij geen mensch medelijden vinden. Is het niet hatelijk en meer nog, dat men van
achter de zoogenaamde vrijheid der kunstkritiek, zonder
vrees een kunstenaar mag beliegen 2
De « Bien Public » denkt, neen ; althans hij heeft geweigerd
dat men door zijnen monde herroepen zou, de talrijke
onwaarheden, die door zijnen monde uitgekraamd wierden
over het werk van Mr E. Wante.
Ik dank het Belfort voor de gelegenheid mij aangeboden
om die onrechtveerdigheid te herstellen!
EUG. DE LEPELEER.

Octoher 1895.

1

PEMIZEVIIII
HET MEER.

boorden, kalme zoomen
Van het zilverhelder meer,
Aan uw oever kom ik droomen
En verpoozen keer op keer.

ROENE

Het windje verheft zich,
De kuiven die ruischen,
De golfjes die bruisen
En spatten en spelen
In paarlenden vloed.
De koestrende zonne
Verfrischt hare stralen
In 't nmplende nat;
Haar kleuren bemalen
't Met hemelschen gloed.
De bootles die schuiven
Op wieglende veeren;
Zij gaan en zij keeren
Nooit moede te varen
Het land te gemoet.
En de oevers weergalmen
Van 't plassen en roeien
Der vroolijke maats;
En 't zingen en stoeien
Verrukt het gemoed.
Wat aaklig gefluit
Bedreigt met gevaren ?

De zwalpende baren
Horten de dobrende schuit,
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En plonzen en ploffen
Het brooze getuig
In d'eindloozen poel,
En gejoel en gejuich
Wordt hangend gewoel
En vergaat in een kreet.
Weer stoeien de golfjes fleemend
Met knakkende rits en riet;
Weer ruischt hunne kalme bedding
Zoo zacht als de onschuldge vliet;
Weer komen de golfjes likkend
En labrend tot ons gespoeld.
Maar wee ! dit gespeel is doodend,
Schijnheilig is hun gekocs.
Onder 't effen watervlak
Liggen de offers, die het lokte;
Aan het strand staan moeders, kinders;
Handenwringend, hulpeloos,
Vloeken zij 't boosaardig meer.
Heilloos water, valsche spiegel,
Die ons zooveel leed aanbracht,
Zij ten minst uw go!fgewiegel
Ons geliefden eeuwig zacht.
Hooploos staren we op uw golven,
Mijmrend op uw murmlend lied,
Sus ze zacht, de in 't graf bedolven :
Hier alleen is er verdriet.
Groene boorden, kalme zoomen,
Van de zilverhelder zee,
Aan uw oever kom ik droomen
Van een leven zonder wee.
Hassell.

J. L. LEETEN.
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met bijzonder gevestigd op de meetdere of mindere deugdelijkheid
van in beroep gaan. » De uitdr. die hij zelf vooi de beste houdt is
beroep instellen, althans met beti ekKing tot de rechtstaal. Wat ik
er kan van zeggen, is dat de gewone uitdr. in 't Nedl is : in
beroep komen, en dat deze alleen vooi de figuurlijke taal in aanmerking komt Wie dan toch in beroep wil gaan, kan maar gerust
onder 't Fr juk voortsukkelen.
De gebroken potten betalen. Als dat geen gallicisme is, zijn er
geen ! Dat alleen is de quaestie De vet fransching in Zuid-Nederland nam een aanvang zoo'n langen tijd vóór de Fr ansche pensionaten (niet pensionnaten)!
Camera obscnra Eén Belgisch leeraai althans ken ik, ;n een
athenaeum, waar dat uitstekend boek op 't programma voorkomt,
die het door de jongens niet laat koopen, omdat, naar hij zegt,
« de tekst te duister° is », Zou die dan zoo 61 bega ijpen?
Brussel.
H. MEERT.
NA

De bovenstaande regelen, destijds d3or mij ingezonden, slaan
op enkele aanmerkingen gemaakt oo mijn Taalpolitie (verschillende afl. v h. Belf. 'g4 en '95). Zie Belf. '95, 2, 134-135.
G,nt, October.
H. MEERT.
Ieperen, Iperen of Iper. — De heer Meert vraagt mij of ik
hem toestem dat de Iperlingen den naam hunner stad met korten,
'uzveren z-klank uitspreken. Indien die geachte taalleeraat eenige
voorbeelden van dien klank gegeven had zou ik hem daarop kunnen
antwoorden ; nu niet, want ik weet niet juist hoe die klank klinkt.
De zeer eerw. heer R Carette schreef mij dat Iper wordt uitgesproken met den klank van z in titel, artikel, enz. iets waarmede
ik het geheel eens ben
Maar i in artikel of in het oude beghinen enz. klinkt niet als
ze in bier.
De heer Meert zegt dat ie in Nederlandsche woorden kort
wordt uitgesproken en alleen lang is vóór r, en dat ik snij vergis
door te denken dat ze een tweeklank is. Welnu, ziehier wat ik
daaromtrent kan getuigen Behalve de uitspraak van het zuidwesten, het westen, het midden en het roorden van West-Vlaanderen, hoorde ik die van Gent, alsmede van de provincien Zuid- en
Noord-Holland en Geldei land, en overal hoorde ik den zelfden
ze-kla^k, zoowel in bier, fier, gier. kier, als in wie. bied, brief,
Tic'k, hiel, vliem, wierf, iep, piepen, spies, schiet, niet, enz — Ik heb
daar nergens eenen zweem van verschil in dien klank waargenomen ;
alleen in zekere streken van Fransch-Vlaanderen wijkt hij tamelijk
sterk van die algemee ie uitspraak af
Nu geloof ik den heer Meert op zijn woord wanneer hij bevestigt
dat de spraakkunsten den ie-klank niet als tweeklank vermelden, maar
behalve dat de spraakkunsten veel, zonder onderzoek, van elkander
overnemen, moeten zulke regelen op tali ijke feiten steunen of zij
hebben geene waaide. Welnu, men luistere goed en men zal hooi en
dat ie bepaald zoo zuiver niet klinkt als b. v. i in beghinen, of
als o in molen, of als uu in vuur. Men hoort er nl na den i-klank
nog dien der doffe e. Wel is waar zegt de heer Meert dat de
ze-klank in Zuid-Nederland algemeen verkeerd wordt uitgesproken.
Maar, zooals ik reeds zesde, ie klinkt in Noord-Nederland juist
zooals hier.
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Nu zou men nog kunnen opwerpen dat ik het bestaande vetschil.
wellicht niet opgemerkt heb, doch ik mag den lezer verzeker en
dat mijn oor daal voor openstond en ik, i.L v. dadeli j k waar, am
dat is, hetwelk te Gent als es wordt uitgesproken, — ter will het
in Zuid-Brabant met den duitschen z-klank lin ich enz.) klinkt, —
in Holland even als in West-Vlaanderen uitgesproken wordt ; dat detweede t van minister in Holland klinkt als t in is; dat cholera er den
klemtoon heeft op e; dat de I van melk er verdubbeld wordt met den
doffen e•klank er achter (meirek), enz. — Dit ten bewijze da; ik,
goed naar de uitspraak hoikte.
Daaruit blijkt dus, denk ik, dat zoo de Coremans•commissie op
de uitspraak lette, zij verkeerd deed met Ieperen in plaats van Iper
aan te bevelen, en zij zeer goed zou gedaan hebben met opzrchtens
Iper te handelen zooals zij deed opzichtens Iseghem en Isenberge.
waar de t juist denzelfden klank heeft als in Iper.
Zooals ik in mijn eerste artikel schreef, komt de ze-klank i n,
niet eene der vroegere spellingen van Iper voor, en ook de door
mij genoemde Hollandsche wetten deden het niet, maat schreven
i voor. Ik geef toe dat zulks geene reden ware om nu nog ie niette schrijven, indien dit de richtige spelling ware, doch ik geloof
afdoende be-a eten te hebben dat zij het, met het oog op de uitspr-,ak
niet is, en steeds NN et d de uitspraak geeet biedigd zoolang t door
ze niet werd vervangen; immeis men weet dat de Y-klanK in WestVlaanderen steeds klonk en nog klinkt als rin beghinen.
De heer Meert is van gevoelen dat de naam van Iper metdien der tepenboomen samenhangt ; — een gevoelen dat ik niet
zal bestrijden, maar ik houd het er voor dat de afleiding voor
de uitspraak moet onderdoen
Met den heer pastoor Cal ette en wijlen A Vandenpeereboom
dacht ik dat de spelling Iper boven Iperen te verkiezen was,
omdat men steeds Iperizng zegt en nooit Iperenling. De heer Meert
deelt deze zienswijze niet, en wel omdat men zegt : « Vv etter aar,
Lokeraai » en niet « Wetterenaar en Lokevenaar » Doch zoo
daarmede bewezen vi ordt dat A Vandenpeereboom's beweegreden
niet volstaat om de spelling Iper, in plaats van Iperen, te wettig.n,
zoo is het anderzijds klaar dat 's heeren Meert's antwoord niet
bewijst dat de uitgang en bij Iper. dient gevoegd te «orden. Vóór
het invoeren van de reeds bedoelde hollandsche wetten van 1827
en 1829 was die uitgang nooit in de spelling van Iper voorgekomen; en alvorens hem v oor r ichtig te houden zal ik wachten
tot dat men aantoont waarom hi; naderhand moest ingevoerd worden
hij komt immers, etienmrn als de ze-klank met de uitspraak door
de West-Vlamingen, van Iper, overeen, en 't is niet te ontkennen
dat er overal, voor het schri j ven der plaatsmuien, rekening met
de uitspraak wordt gehouden.
Etterbeek.
K DE BRUYNE.
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Het Vlaamsch Neérhof, door AUG. VAN SPEYBROUCK, met
medewerking van den bestuurder van het « Vlaamsch Hoenderhof »
te Kapellen (bij Antwerpen) N" 92 der schriften door het Davidsfonds uitgegeven. Gent, A. Suffer.
Het is een schoon boekdeel van 259 bladzijden, met 7o platen,
verdeeld in 5 afdeelingen en 28 hoofdstukken, handelende over de
verschillende Vlaamsche rassen der Hanen en Hennen . het hoenderkot;

het inpakken der eieren, het vetten der hoenders, het 'kruisen en
uitkiezen der beste hoenders, den guano, de pluimen, de hulp in'
ziekten en ongevallen; de verschillende Vlaamsche orien van Duiven
en hun voeder; de Kalkoenen, Perelhoenders en Pauwen; de Zwemvogels : Eenden en Ganzen; het kunstmatig uitbroeien en opkweeken,
enz. enz.
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Het werk is geoordeeld geweest door deskundigen. De heeren
Joflroy Nypels, Lambrechts, Van der Snickt, Monseu zijn in de
vogelwereld genoeg gekend en het waren zij die den keurraad der
Internationale tentoonstelling van Merchtem uitmaakten. Welnu, zie
hier hun oordeel di t verdienstelyk boek is onmisbaar voor alle
kweekers, vetters, koopers en verkoopers, ook kronen wy het met
den eersten pr ys . een diploma en gouden medalze.
Daar de hoenderkweekers in het Davidsfonds legio » mogen
heeren, verwondert het ons geenszins dat het werk van den eerw
heer Van Speybrouck ontA angen geweest is gelijk weinig boeken van
het Davidsfonds het werden. Ook verdiende het alleszins dit gunstig
onthaal het is wel geschreven, leerzaam en piaktiek, prachtig gedrukt
en met kunstige platen versierd.

.4K

'Iet leid- en hoofdgedacht ervan verdient aangemerkt te worden
de toekomst in het kweeken der hoenderen is aan de Vlaamsche
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rassen; met die te houden en te verzorgen, zal de landbouwer meest
inst hebben en tevens meest genoegen. Ook, waarom naar den

vreemde gaan, als wij hier te lande alles kunnen vinden wat wij
noodig hebben ? Waarom het schoone en ware woord van onzen dichter
Ledeganck vergeten
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon »
Heer Ossenblock zocht te Brugge de middelen om het Davidsfonds te doen bloeien en aangroeien Ziehier het middel : veel boeken
Q
uitgeven gelijk het Vlaamsch Neèrhof
VICTOR DE MEVERE ---- Verzen. — Omslag- en tekst-versieringen
van VICTOR HAGEMAN - Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel,
bestuurder L -H Sme,ling.
Dit is in alle opzichten een buitengewoon en merkwaardig boek.
Wat druk, papier, kortom wat de stoffelijke verzorging aangaat,
is het eene prachtuitgave zooa's er tot hiel toe maar weinige in Vlaanderen het licht zagen
En wat de verzen aangaat...
Wij begrijpen niet alles, serre van daar Maar begrijpen of niet,
we lezen alles met het hoogste genot De wondere complexiteit der
gevoelens en hartstochten van den diepei Weltschmerz eens wonderlijk
begaafden twintigjarigen, ziedaar de bron van de rijke bezieling welke
in de Verzen van den heer De Meyere zich uitstort. Twintig jaar :
jeugd en lente, levenslust, overmoed En dan de Weltschmerz : levensmatheid, nacht en wanhoop, alles zwart en somber. En die tegenstrijdigheden tot één geheel versmolten.
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Dat de heer De Meyere pas twintig jaar oud is, werd mij verzekerd. Overigens, hij zegt het zelf
Verhef mijn ziel ! door 't jeugdge, krachtge voelen
des levens, 't stil geluk van uwe deugd,
want op mijn twintig jaren bloeit een hoop...
Bij 't eerste reppen van zijn vlerken, ziet men aan het adelaarsjong,
dat het zijn aard is te zweven. Het is eene voorzegging die elke
lezer zal doen, wanneer hij ook maar een enkelen blik slaat op deze
bezielde gedichten, dat hun jeugdige zanger van nu af plaats neemt
onder de keurigste onzer Nederlandsche dichters.
Rood-gloeiend striemt de zon de blauwe luchten,
waar zilvrig doomt een effen duisternis...
Twee verzen slechts • welnu, hoeft er iets meer om, in ééns, den
zomeravondhemel, roet zijn diepdoorschijnenden zilverglans, en het
donkeren van het Oosten, en de gloeing van de ondergaande zonne te
tooveren voor de oogen van den geest ?
Dat veel onduidelijk is en neet te vatten, moet niet verbazen :
het zijn indrukken — En veel is er daarenboven dat alleen maar
beteekenis heeft, een diepe beteekenis wellicht, voor den zanger zelf
Er schuilt in al de dingen, die ik zing
zoo'n wondre zin die weinigen beseffen
zullen, in hun stil-leven dat zoo effen
henenvloeit, zonder droom noch mijmering.
0, zangen van mijn ziel ! ik zeg mijn leven
rein uit in uwe gelukzaligheid,
omdat elk lied, altoos een nieuwer streven,
en breeder Passie om mijn slapen lett.
Uw zoet geluid, dat om mij heên komt spelen
met balsemklanken, die ooren streelen,
't ruischt al de jeugdge schoonheid van mijn hert !
Groot is uw doel, mijn zang Een jeugd van weelde, —
maar ook van smart, — 't herscheppen met die beelden
die mij omruischten... sinds ik Dichter werd !
Wij willen geene afkeurende bemerkingen maken op enkele kleine
nalatigheden van de ' taal, omdat wij niet over genoegzame plaats
beschikken om te loven en te prijzen in de mate zooals wij 't zoude
willen doen, zooals wij achten dat de schrijver het verdient.
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Liever willen we eenvoudig een paar gedichten mededeelen
Ei, moeilijk valt het te kiezen...
Dees dag breekt uit in goud, en houdt gebogen
de witte bloesems aan de groene twijgen,
die in het vochtig groeien, zacht bewogen,
hun zilvrig sneeuwigheden nederneigen.
o, Alles wat 'k in liefde heb ontvangen
en al 't geen ik aan liefde heb genoten,
— vergeten Passies nu, — is thans in zangen
van vreugdevolle frischheid uitgeschoten
En klaarder worden vuurge schemeringen,
die reeds den ganschen nacht te trillen hingen
met 't flauwe goud der bleeke manestralen.
En 't hart ook wil in lichte dag uitstralen
zijn al-genot, nu 't alles zal vervroomen
door mijn diep lied, doorleefd met passiedroomen.
En ten slotte dit nog, een blijde kreet van hoop uit een jeugdig
.en gloedvol hart
o Dichters, vrienden, schoonre Tijd zal dringen
op al dees makke machtloosheid; 't verlangen
naar andre horizonen voel ik zingen,
en 't Glorielicht stroomt langs mijn bleeke wangen.
Een wijd-geopend leven heeft beschenen
dit Land, en 'k zie thans, machtig om ons henen,
een Toekomst doornen, als een lichte Viede
algoed en schoon, nu onze handen gleden
om 't hoofd ons Volks, dat stond als een verloren
kind in het zonnelichten van dees dagen...
Maar fnssche Tijd is thans met ons geboren.
In ieder oog is die Tijd opgeblonken
en wijl ons Jeugd verruischt, met sneller dagen,
blijft éen Deugd toch in aller hart gezonken.
Verzekering tegen de arbeidsongevallen, voordracht gehouden
-gin de Vlaamsche conferentie der balie van Gent, den 20 Juni 1895, door
L. DE VLIEGHER, advokaat bij het Hof van beroep te Gent. Drukkerij Alf. Suffer, St Baafsplcin, Gent.
Dat vlugschrift dat 32 bladzijden telt, behelst zooals bovenstaande
,titel liet vermeldt, eene grondige, wel beredeneerde studie over de ver-
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"zekering tegen de arbeidsongevallen en stelt in haar waar daglicht
eene kwestie of zaak welke van het grootste belang is voor alwier
voor het verrichten van onverschillig welk werk, dat meer of min
gevaar oplevert, gedwongen is werklieden in zijnen dienst te hebben.
Voldoende is het, meenen wij, de verschijning ervan aan te kondigen, er op te wijzen dat het een goed en degelijk werkje is dat
verdient geraadpleegd te woi den, dat het in eene goede taal geschreven
is, en dat, wij hopen het, welhaast zal gevolgd worden door een en
meer andere.
Dr F. A. Snellaert. Lezing gehouden in de plechtige vergaderingder Konznklyke Vlaamsche Academie op 20 Juni 1895, door Mi JULIUS
()BRIE - Gent, A. Suffer, drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Wij hebben reeds, in ons verslag over bovengemelde plechtigé
vergadering, deze voordracht van M r Obrie naar verdienste geprezen.
Thans dat zij in druk verschenen is, schatten wij nog honger deze
puike levensschets, der gedachtenis waardig van den koenen Vlaamschen strijder, wiens aantrekkelijke beeltenis zij ons opnieuw voor de
oogen brengt.
Men ziet duidelijk dat de schrijver dezer levensschets, alhoewel
streng onpartijdig en geenszins overdrijvende, een vriend en bewonderaar is van den man wiens vroegtijdig afsterven eene ramp was voor
de Vlaamsche beweging
Niet alleen als Vlaming wordt Dr. Snellaert ons hier voorgesteld,
maar ook als een op ambtsplicht nauwgezet geneesheer en tevens als
een ware menschenvriend. Wij zeggen Mr Obrie namens de Vlaamsche
bevolking dank, ons een beeld zoo treffend van gelijkenis te hebbengeschonken van den man wiens aandenken nog immer voorleeft , bij
allen die strijd voeren voor Vlaanderens heilig taalrecht.
Handleiding tot de kiesverrichtingen, tydsorde der kieswerkingen en verklaring der wetsbepalingen, gevolgd door samenvattende
tafels, ten gebruzke der voorzitters van kiesbureelen, stemopnemers,
sekretarzssen, getuigen en kiezers, door EDMOND DE BOCK, onderzoeksrechter in de rechtbank van eersten aanleg te Gent, oud provincie- en
gemeenteraadslid (Elfde uitgaaf) — Gent, drukkerij A. Suffer — Prijs
frank 2,75.
Eenige dagen geleden verscheen de Fiansche uitgaaf van dit nuttig
en onmisbaar werk. Thans is de Vlaamsche uitgaaf ervan verschenen,
welke bestemd is om, in onze Vlaamsche ges esten, nog grootere diensten
te bewijzen, nu met de gemeentekiezingen.
Deze elfde uitgaaf, voorafgegaan van de verzameling van al de
Belgische kieswetten is 1, olkomen op de hoogte gebracht van de nieuwe
wetgeving op de kiezingen in alle graden.
Zij bevat al de inlichtingen welke de voorzitters van kiesbureelen,
stemopnemers, secretarissen, getuigen en kiezers kunnen noodig hebben
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om met kennis van zaken hun ambt te vervullen of hun stemrecht uit
te oefenen.
De lof van den heer De Bock als uitlegger en verklaarder onzer
kieswesten is niet meer te maken ; zijne handleiding is, als een zekere
vertrouwbare gids in de kieswerkingen, overal in gebruik. De vollediging welke zij thans, naar aanleiding der nieuwe kieswetgeving, heeft
bekomen, maakt haar volkomen onmisbaar voor al wie de oplossing
van welkdanig betwist punt in zake van stemrecht of kieswerking behoeft
te kennen.

Iets over Vlaamschgezindheid door D r C.-j. HANSEN, Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, A. Siffer, 1895.
Iets over Vlaamschgezindheid. Zoo luidt de titel van de merkwaardige
feestrede welke Dr C.-J Hansen op de plechtige zitting der Koninklijke
Vlaamsche Academie van dit jaar uitgesproken heeft. Terwijl het langzamerhand mode wordt zich uit te geven voor Vlaamschgezind, woedt
het ook met den dag een dringender noodwendigheid het onderscheid
te maken tusschen de Viaamschgezinden uit overtuiging en die menschen
wier Vlaarnschgezindheid alleen modear tikel ie, ofwel baatzuchtige huichelarij Talrijk zijn de plichten welke de ware en overtuigde Flamingant
te vervullen heeft. « Dat men Vlaamsch dichte en schrijve, dat men
Vlaamsch spreke en onderwijze, dat men in iedere partij, in elke vergadering --- ook de hoogste — het taalrecht van zijn geliefd volk eerbiedigen doe . . goed, zeer goed, hiervoor dankt u het vaderland Doch
boven en beneden deze tijdelijke bezigheden, links en rechts, vóór en
achter u, in uwen handel en wandel wacht u de wereld dfár plege
en huidige men de Practische Vlaamschgezindheid! ! .... Nederlandsch is de taal van den echten Vlaming, niets dan Nederlandsch , het
Fransch is eene vreemde taal, die hij slechts in nood gebruiken zal... Het
is zijn plicht een wakend oog te houden op de eerlijke uitvoeting en
toepassing der met moeite verkregene Vlaamsche wetten in het Gerecht,
het Bestuur en het Onderwijs...
Laat u door geen Waal vertre den,
Buig niet voor zij n euvelmoed,
Maar bewaar uw taal en zeden,
Uwer valren goed en bloed.
Dan eerst moogt ge er van gewagen,
Dat ge voor uw rechten pleit;
Dan herbloeien eens de dagen
Uwer oude heerlijkheid! »

Cultures spéciales, par PAUL Die VUYST. Gand, A. Suffer.
De beet De Vuyst, landbouwingenieur en Staatstoezichter van den
landbouw, heelt in een rhigschiift de verschillende practische proeven
verzameld welke hij te Boisbeke (bij Aalsi) uitgevoerd heeft. Zeer
nuttig werkje voor de landbouweis en al die welke belangstellen in den
landbouw,
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La Belgique ecclésiastique, 7 e uitgaaf. Prijs : fr. 3,50. Het is
een jaarboek van de geestelijkheid en van al de kloosters in Belgie.
Het bevat de lijst der Bisschoppen, der groot-vicarissen en van al de
dignitarissen der bisdommen, hoofdkelken en seminarien Verders de
opgave van alle pastoors, onderpastoors, kapelanen, vrouwen- en mannenkloosters, enz
Onnoodig het nut te doen uitschijnen van dit kostelijk werk.
Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1885.
Gent, A. Suffer. Fr. 2.
Dit werk bevat nevens de wetten der Academie en andere officieele stukken en inlichtingen nuttig om kennen, het leven van wijlen
K. Stallaert door Th. Coopman en eene levensschets van wijlen den
eerw. heer Habet, door Fr. de Potter
Het boek is opgeluisterd met een schoon gegraveerd portret van
den heer Stallaert.

Etude historique sur les corporations professionnelles chez
les Romains, depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occrdent, par J. P. WALTZING, professeur á l'Univerité de Liège.
Onzen lezers wordt dit werk, waarvan het eerste deel bij Kare
Peeters, te Leuven, pas is verschenen, nader bekend gemaakt, in een
volgend nummer.
Grammaire franCaise a l'usage des Flamands, par Gun..
professeur à l'école normale primaire et à la section normale
moyenne de Gand-Louvain, Charles Fonteyn, ainé. Prix 2 fr.
Wie op korten tijd aan jonge Vlamingen de Fransche spraakkunst practisch wil leeren, moet gansch zijne leergang, stof en methode
schikken naar de kennis die zijne leerlingen van de Vlaamsche spraakkunst alreeds opgedaan hebben. Zoo vermijdt hij immers het nutteloos
herhalen van bepalingen en grondregels, die in de beide talen gelijk
zijn en het meest afgetrokken deel der spraakkunst uitmaken , zoo
wint hij tijd om langer en beter te steunen op die punten waar
het Fransch van het Vlaamsch verschilt Dat heeft de schrijver goed
voor oogen gehouden in het bewerken zijner spraakkunst Daarbij
heeft hij nog zeer wijs gehandeld met alleen de regels, bemerkingen
en uitzonderingen te geven, die waarlijk voor de leerlingen practisch
zijn.
K. KIRSCH,

Wetenschap, Letteren en Kunst in Nederland, voornamelijk
in de ige eeuw. Biographisch overzicht. Deel I Taal en letteren,
met een alphabetisch register.
De heer Martinus Nijhoff, uitgever te 's Gravenhage, stelt zich in
deze uitgave ten doel : « meerdere bekendmaking van de Nederlandsche voortbrengselen van den geest in het buitenland » « Vandaar
ook, zegt hij, de Fiansche taal, waarin de allernoodigste bemerkingen
gesteld zijn. »
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Alleen oorspronkelijke werken van Nederlanders of werken van
buitenlanders in Nederland verschenen (geen nadrukken) werden opgenomen, terwijl van vertalingen alleen die in dichtmaat als oorspronkelijk werk kunnen gelden. Ten opzichte v an eenige oude en klassieke
werken is van dien laatsten regel hier en daar afgeweken.
Dit deel, een boek van 302 bladz in-8 0 , handelt over Taal en
Letteren, twee andere deel gin, de andere talen van de Hollandsche
geestesproductie bevattende zijn in bereiding.
Nuttig, practisch werk, waarvan de verzamelaar-uitgever, die het
met veel zorg, kennis en methode uitgevoerd heeft, den dank verdient
van alle minnaars der Letteren, der Kunst en der Wetenschap,
Onze letterkunde in den vreemde beoordeeld. — De heer
L. van Keymeulen, letterkundige te Antwerpen, heeft reeds eene reeks
merkwaardige artikels over onze hedendaagsche Nederlandsche letterkunde geschreven in de Revue des Deux Mondes. Zijne studien liepen
er over Ledeganck, van Rijswijck, Jan s an Beers en Multatuli. Nu
gaf hij eene in de Revue encycloj5édzque van Parijs, waarin hij handelt over de Geyter, Vuylsteke, Hiel, de juffrouwen Lovehng, Jan
Van Droogenbroeck, Antheunis, V. de la Montagne, Wazenaar (D r A.
De Vos), wiens Vuurberg hij vertaalt, Pol de Mont en Helene Swarth.
Aan deze laatste geeft hij blijkbaar de voorkeur. Deze studie wordt
opgeluisterd door de portretten van Virginie Lovehng (naar eene photografie van Edmond Sacré te Gent), van Gentil Antheunis, van Wazenaar
in uriform van krijgsarts, van Pol de Mont en van Helene Swarth als
Mevrouw Fritz Lapidoth.
In The Athenceum van Londen, schrijft hoogleeraar Paul Fredericq
(vertaling getrokken uit het Volksbelang) .
Talrijke verhandelingen over plaatselij ke geschiedenis weiden geleverd
door de heeren F. de Potter, L. Mees, Julius Vuylsteke, Edm. Vander
Straeten en anderen, die getuigen van het groot belang, dat in de
geschiedenis van Vlaanderen wordt gesteld. De toestand der Vlaamsche
gewesten tijdens de achttiende eeuw vóór en onder de Fransche overheeisching werd bestudeerd door de heeren Aug Thys, Th. Sevens
te n E 4 Puffé. `'ijlen George Bergmann gaf ons in zijne GedenkschY ften
een treffend tafereel van Vlaamsch-Belgie in den Franschen en in den
Hollandschen tijd tot aan de omwenteling van 1830.
Letterkundige critiek beoefent op uitstekende wijze de heer Max
Rooses, die in zijnen laatsten bundel Letterkundzge studzen de volgende schrijvers behandelt . den prozaist Sleeckx en de dichters Prudens
Van Duyse, Julius De Geyter, Jan Van Beers en Helene Swarth; te
gelijk wijdt hij een belangrijk opstel aan het groote epos der Finnen,
de Kalewala De heer pastoor H. Claeys vestigde de aandacht op de
letterkundige waarde van het proza van Jan Van Ruusbroec, den
beroemden Brabantschen mysticus der 14de eeuw. De heer Julius Pée,
die eene bijzondere studie gemaakt heeft van den grooten Hollandschen
schrijver Multatuli (Douwes Dekker), heeft eenige belangrijke brieven
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uitgegeven van de vrouw van zijnen held, Tine, door haren echtgenoot
vereeuwigd in zijn meesterstuk Max Revelaar (1860). De schrijver
van dtt artikel heeft, in Onze historische liederen van, vóór de Hervorming, de oude geschiedzangen van Noord en Zaid be,tudeerd vóór
den tijd van de godsdienstoorlogen der 16" eeuw, en de heer Fl.
van Duyse voegde er achttien zangwijzen in moderne notatie bij. In
zijne belangrijke verhandeling De esthetiek van liet lyrisch drama
besprak de heer Arthur Cornette de theorie van de nieuwe samensmelting van drama en muziek, zooals die met zooveel bijval werd
beproefd door Peter Benoit in Vlaanderen en door Fibich in Bohemen,
op het voetspoor van Beethoien's Egmont, van Weber's Preciosa,
van Mendelssohn's Somrnernaclitstraum cri v an Meyerbeer's Sfruensee.
Naast talrijke tooneel'tukk , n, waai van Palma's dochter van den
heer Frans Gittens onder de beste mag gerekend worden, is er ook
een groote oogst van dichtwerken. Wij zullen slechts de v oornaamste
vermelden. Mej. Hilda Ram gaf eenen nieuwen bundel v an metrische
verhalen uit, Nog een klaverleen uit 's levens akker De heer Emanuel
Hiel, een veteraan der Vlaamsche dichtkuust, schonk zijne Synzphonieen en andere Gezangen en de heer Pol de Mont gaf ons eenen
bundel van zeer verscheiden inhoad, Ir is, die prachtig geillustreerd is
en zich voordoet onder eene gedaante, die gansch ongewoon is in de
zeer democratische drukkunst van Vlaanderen. De heer J. L. Haller
vervaardigde verdienstelijke vertalingen ‘ an eenige idyllen van Theokiitos.
De heertn Aug. Smeders en L. van Rukkelingen, twee onzer oudste
prozaschrijvers, schonken ons nog nieuwe boeke De heer van den Bergh
schreef eenen historischen roman over den Boerenkrijg der Vlaamsche landlieden tegen de loterij onder de Fransche Republiek. De heer Gustaaf
Segers gaf ons alweer schetsen uit het Kempische boerenleven. In Sairsum
corda, een van de voornaamste successen van het j aar, beschrij ft de heer
Cyriel Buysse de hoogere standen op ons Vlaamsch platteland. De meesteres
van ons hedendaagsch proza in Vlaamsch-Belgie, Mej. Virginie Loveling,
gaf ons twee romans, Eene Idylle en De Bruid des Heeren, die te gelijk
verrukkend, eenvoudig en diep zielkundig zijn,
Koninklijke Vlaamsche Academie Vergadering van 16 Octo.
ber. — Na de voorlezing en vaststelliug van het verlag der vorige
bijeenkomst, wordt overgegaan tot kiezing van een lid der commissie
van Geschiedenis, Bio- en Bibliographie, ter vervanging van wijlen den
heer Mathot. Wordt benoemd de heer Gailhard.
Vervolgens v` ordt tot lid der commissie voor het onderzoeken van
het Woordenboek der Nederlandsclze Taal, ter vervanging van den heer
de Vos, ontslaggever, benoemd de heer Micheels
De heer F. de Petter leest namens den heer P. Genard de inleiding
tot een opstel over het Beleg van Antwerpen in 1583. Dat 'tuk zal in de
Verslagen en mededeehngen worden opgenomen
Bij akte van 13 September i 895 hebben j ufvrouwen Sophie en Marie
Boury, renteniersters te Brugge, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
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eene som van 50.000 frank geschonken, waarvan de kroozen zullen gebruikt
worden tot uitbreiding der Vlaamsche taal en zeden.
Daartoe zal de Academie, alle vier jaren, voor Belgische dichters
eenen prijskamp uitschrijnen van liederen, met eenen prijs van 500 fr.
Deze prijs zal den naam diagen van Karel Boury.
Bij koninklijk besluit van 9 October, wordt de mi ni ster van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs gemachtigd die gift te aanveegden
voor de Vlaamsche Academie.
De heer G. Kasteleyn heeft het marmeren borstbeeld van Jan Flans
Willems ingeleverd, dat hem voor de Koninklijke Vlaamsche Academie
door de Regeer,ng werd besteld.
Het is een schoon werk, zeer gelijkend, vol bezieling. De familie
Willems, die het borstbeeld is komen bezichtigen, was er zeer mede
ingenomen en heeft den kunstenaar over zijn werk geprezen
Vijijaarlijksche prijs van Nederlandsche letterkunde. — Die
prijs van 5 000 fr., sedert 1850 bestaande, werd tot hiertoe opvolgend
aan de volgende schrijvers toegewezen
1850-1854 Hendrik Conscience met Jacob Van Artevelde.
1855-1859. Prudens van Duyse (Gedachten.)
1860-1864 Mevr. Courtmans (Het eresch, nk van den Jager.)
1865-1869 Hendrik Conscience (Bavo en Lzeveken.)
1870-1874. Tony Bergmann (Ernest Staes.)
1875-1879 Pol de Mont (Gedichten.)
1880 . 1884. Jan van Beers (Ryzende blaf en.)
1885-1889. Hilda Ram (Gedichten)
1890-1894. Virginie Lovehng (Een dure Eed.)
Proficiat. Onze medewerker en stadgenoot W. De Vreese, medeopsteller aan het groot Nederlandsch Woordenboek, te Leiden, en
H Meei t zijn respectief benoemd dr eerste tot leeraar in de Nederlandsche.
philologie aan de Hoogeschool van Gent, en de tweede tot leeraar
aan het Atheneum in dezelfde stad.
Ons Davidsfonds. — Met uw' oorlof, Geachte Lezers, wil ik,
terloops, nog eens terugwijzen op de laatste algemeene vergadering
van ons Davidsfonds. De heer Ossenblok heeft daar eenige treffende
waai heden gezegd die, bi j zondeilijk door sommige onzer jongere
mannen, dienden eens goed overwogen te worden; mogelijks zoude
dit hunne denk- en vooral hunne spreekwijze ovet vele zaken grootelijks matigen. Immers, veler beoordeeling, ja, sommiger uitvallen
zelfs, over en tegen het Davidsfonds zijn geenszins gewettigd. Omdat
die machtige vereeniging zelden of niet optreedt als eene strijdmacht
voor maatschappelijke of Vlaamsche belangen ; mag zij daarom als
min verdienstelijk of min noodig worden aanzien? Zeker is het dat
de sociale belangen tegenwoordig alles zoodanig overheerschen dat
niets zoozeer noodig wordt en is, als goede sprekers, schrijvers,
werkeis voor recht en waarheid. Maar, vraagt de heer Ossenblok,
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om goed te spreken, wel te schrijven, nuttig te werken, verstaan
en begrepen te worden, behoeft men dan geene letterkunde meer?
Is het nu zonder verdienste de beste werken onzer dichters en romanschrijvers onder het volk te verspreiden en onze taal te doen waardeeren door hare schoonste voortbrengselen?
Moet het geestesleven bij ons volk geheel worden uitgedoofd
en mag het niets meer hooren dan van arbeid en kapitaal, recht
en onrecht, verdrukking, miskenning en tegenstand, omwenteling
en beteugeling? Is dan de inensch heel en gansch en uitsluitelijk
stoffelijk geworden ?
Laat ons toch redelijk zijn, vrienden! Gij, die er roep en geschiktheid voor hebt, wel ja, werkt en zwoegt voor de belangen uwer
arbeidende broeders, uwer miskende taalgenooten ; schrijft en spreekt
om rijken en armen hunne plichten te doen begrijpen, om wetten
en verordeningen te verkrijgen die alzulke plichten wederzijds verplichtend maken en doen uitvoeren. Heel loofbaar en allerbest zulke
nuttige werkzaamheden.
Doch zouden zij uwen eerbied en de dankbaarheid des volks
onweerdig zijn, zij die bij den werkman en burger hert en geest
trachten levendig en zuiver te houden, dezer beste gevoelen trachten
te ontwikkelen, te veredelen, hooger op te voeren? Is dit ook niet
werken aan de ware belangen van een volk?
Hierdoor alléén dus, maakt eene maatschappij zich reeds verdienstelijk , doch gaan wi j verder. Is het wel zoo dat het Davidsfonds
heel weixeloos op maatschappelijk gebied enz. blijft; hebben de
zeven duizend inschrijvers dezer Vlaamsche vereeniging nog niets
van hunne schrijvers ontvangen dat zelfs de stoffelijke belangen, de
nijverheid of wetenschap kon nuttig zijn of van belang was in huishoud- of staatkunde?
Buiten zoo menig nuttig artikel in de jaarboeken vinden wij
op de lijst der werken door het Davidsfonds uitgegeven Onderrichtingen over den lanbouw.... De vogel en rijn leven.,... De boeren en
de maatschappelijke haak.... Het Soczalismus in Belgie. ... Het
Vlaamsch Neêrhof. Wij vinden er niet min dan zes wetenschappelijke werken van den Z. E. H. Kanunnik Martens, den onvergelijkelijk klaren verteller over natuurkunde. Nog ontmoeten wij, op die
lijst, buiten de Vaderlandsche Historie van onzen Zeer Eerweerden
patroon Kanunnik David, de kostbaarste geschiedkundige verhandelingen van onze ervarendste vorschers : Marnix en Tijne vrienden....
De Pacificatie van Gent. Once Helden van i3o2..... On,e Boeren.
De fransche revolutie in Vlaanderen, enz. , benevens eene menigte
verhalen waarvan geschiedenis, staatkunde of maatschappelijke vraagstukken de hoofdstoffen uitmaken. Is in dit alles dan niets? Is
daaruit niets te putten voor u, Heeren Voordrachtgevers, dagblad- of artikelschrijvers, wets- of reglementopstellers. Wie zou
dit durven beweren of staande houden ?
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Daarenboven, jonge Vlamingen, gij die schrijft en zoekt uw
volk nuttig te zijn terwijl gij tracht uw ' eigen naam te maken;
neemt wel in acht deze tweede bemerking van den heer Ossenblok : is er wel een genootschap in 't land dat u zulk een groot
getal lezers kan leveren, dat u daarbij zoo goed kan betalen, en
geerne betaalt, als het Davidsfonds ? Wat verlangt men daar meer
en vuriger dan jonge schrijvers te ondersteunen? Is dit niet reeds
ten overvloede gebleken ? Maar daartoe moet men nuttige en wel
geschrevene werken ontvangen of, ten minste, gewillige medewerkers ontmoeten die hunne feilen of zwakheden willen aangewezen
worden en die kunnen verbeteren. Natuurlijk kan het Fonds zijne
zoo talrijke inschrijveis met geen ongeschaafd of onvoltooid werk
bevredigen.
Welnu dan, koene Vlaamsche Strijders, in plaats van met uw
Davidsfonds af te breken of het te willen misachten, leert het, en
doet het beter waaid ,2eren; neemt het te baat, oefent er u in 't spreken,
in 't schrijven, gebruikt het tot het verspreiden u w er gedachten, ja
tot alle loflijke doeleinden die gij u voorstelt; gij zijt altijd wel
gekomen in zijnen schoot. `Veest dan verder politiekers, democraten,
i echteischers voor volk en Vlaamsche belangen, zooveel gij wilt en
kunt; maar zijt en blijft onberoeilijk christelijke Davidsfondsers.
CONSTANT VAN POKSEELE.

Roomsche Munten. -- Ik heb de gelegenheid niet gehad in
Bzekozf de studie van E. H. L. Lootens te lezen ovei het gevonden
romeinsche goudstuk van Antoninus Pius.
Ziehier echter wat ik gevonden heb in het werk getiteld :
Roomse Moogentheit enz. door Joachim Oudaans, i723. Aan bladzijde 536 is eene plaat genummerd • TAB CXI, waai van de eerste
verbeelding een penning voorstelt omtrent juist zooals die beschreven
door E. H. Lootens ; het opschrift is echter eenigsztns gewijzigd en
laat aldus lezen : VOTA SVSCEP DECEN III; onder den man :
C OS IIII. Alle woorden zijn goed van een gescheiden zooals ik die
schrijf. Oudaans zegt daarover . « tienjarige beloften die plegtelijk
voor de regering des keizers plagten gedaan te worden ; waar van
gewag is op een penning van Antoninus Pius, met het opschrift :
Vota Suscepi Decen III, dat is : Tienjarige-beloften voor de derde
maal gedaan; namentlijk toen Pius twintig jaren geregeert hebbende,
in zijn del de tienjaren trad ».
Verder zegt de schrijver : « dus willen de verklaa' fiers deze
woorden gelezen hebben Vota cuscepta decennalia; maar het
opschrift op een mijner penningen van Aurelius zegt vol uit :
Vota soluta decennalzum (en niet decennalia), dat is . Betaalde
beloften der tienjarige, waai onder spelen vet staan moet worden. »
En verder « dat hier nu spelen onder verstaan moet worden
is.. .. . . een gewoonte van Augustus herkomstig, om dat hij
de bestiering des roomschen rijks in 't eerst niet langer dan voor
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tien jaren op lig v rlde nemen, en die vetstreken zijnde, het Gebied
als wederom aan den Volke opdroeg; maar nogtans terstond, als
daartoe door de gebeden des volks overwonnen hetzelve wederom
aannam ; en elzoo vervolgens, vierende elke tien jaar met heerlijke
schotispelen : » enz.
Heyst-aan-Ice.

A. WALORAVE.

t Heinrich von Sybel, Duitsche geschiedschiijver, leerling van
von Ratihe 7iin i hnzorderste werk is Be , rundung des Deutschen
Retches durch Wilhelm I u aarN an thans 6 boekdeelen verschenen zijn.
Het s chijnt dal Keizer Wilhelm Ii een paar jaar geleden aan dit
gewrocht den l,eizeisprijs weigeide omdat het, volgens heng , een te
groot aandeel toeschrijft aan Bismarck en Molkte in de stichting van
het keizerrijk
t Frederic Engels, goed Lekende Duit s che inteinationalist, leerling, vriend en medewer izer 'c an Karl Marx. Hij Q chieef onder andere
werken De toestand der werkersklas in En;Teland, de Omverwerping
der wetenschap en Utopisch Socialisme en Wetenschappelijk Socialisme,
dit laatste veitaald in 't Fransch dooi Lafargue Medegestreden hebbende in eenen oproer in Baden, v luchtte hij naar Engeland waar hij
nu gestnr, en is.
t Eug ond-onderwijzei en letterkundige te Overyssche.
Hij schreef naai het werk van A. Wauters de geschiedenis arier
gemeente en vertaalde het werk van Dr Beneke Zielleer. Verscheidene
zijner gedichten verschenen in Het Belfort
t D. Moltzer, Rector der Uttiechtsche Universiteit, Hoogleeraar
in de Nederlandsche taal- en letterkunde en het Middel-Nederlandsch
Het is een groot verlies voor de letteren; de overledene was ook buitenlandsch lid der Koninklij ke Vlaamsche Academie Onder zijne talrijke
werken vermelden wij Geschiedenis van het wereldli,ke tooneel,
Nederland gedureiide de m'ddeleeuwen, De nieuwe richting in de
taalkunde, Bzlderdzik en het Nederlandsche volk, Shakespeare's invloed op het Nederlandsche tooneel in de 17 e eeuw, Havenzona, Anna
Roemers Visscher, Floris ende Bancefloer, Bredero's Moortje en Bredero's Spaansche Brabander, met aanteekeningen, enz enz
% Ruggero Bonghi, gewezen Italiaansche minister Eer hij in het
politiek leven kwam was hij hoogleeraar an de talen en de letterkunde,
onder andere schreef hij een werk over de metaphysica van Aristoteles
Hij heeft van zijne dwalingen afgezien en is in den schoot der Kerk
gestorven
-^ Gustaaf Droz, gekende Fransche romanschrijver. Hij was 65 jaar
oud. Hij schreef Monsieur, Madame et Bébe, Paguet de lettres, Trzstesses
et Sourzres In de laatste jaren was hij geheel tot het geloof wedergekeerd van zijn christenen oom den academicien, die o' s het merkwaardig
werk achtergelaten hoeft Aveu d'un phzloroy5he Curetten
t Derenburg, Frai,sch tooreelkundige. — Bendant schrijver van
verschillende Fransche rechtshurdige werken — Bernhard Tauchwitz,
de groote Leipzisehe nitge\cr — Henry Reevers, Fngelsche geschiedschrijver — Daniel Owen, Walische romancier, schrijver van << Rhys
Lewis. » — Cucheval-Clarigny, Fransche publicist die eene zekere vermaardheid genoten heeft onder het keizerrijk.
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Conehas
id.
Ileina
Id.

druzen+

fr. 1.;
1

z i.
f

4 >C

30(

:,0

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle redact' el
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren bij minstens
drie honderd stuks.
Volledige.. LII landsche of Belgische prijs-coura.utsg op aanvraag
verkrijgbaar.
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AFRIKA
D..,,,,CA IN VIJF BEDRIJVEN M\T IN VERZEN
door Ridder Edward Descamps
Bekroond in den internationalen letterkundigen prijskamp voor het beste werk
over de slavernij in Afrika
voor het 1Vederlandsch tooneel overgec_ícht

door M. J. A. VAN DROOGENBROECK, der honinkl. Vl. Academie
Prijs : fr. 2,50.

154ntpliOnUn $n attbBL*8 Orian$Sn
door LMAN U)r.ï . I-III L.

Prijs :

HOOFD
H
door

D'

^

fr. 3,00.
EN
F
N
Novelle
Novell

KOP

M A. D P E . T T3 I S van Antwerpen

Prijs :

fr. 1,25.

FLAIVIMES ET FLAMMECHES
W oésies par J. Casier.
Prix : I franc.

C,

L'ESPAGNE THÉE1SIENJNE
oL
7
Pélerinago d un Finland á toutes les fondations de Sainte Thérése
PAli M. HYE-HOYS
Prix : 20 francs (reliure éléyante en pe •caline).

tessüii U\1 LI!t!boll, lioüiiii'iIüiij 011

leiei OOIT

ten gebruike van Normaalscholen
door H. MYS
GEWEZEN PROFESSOR IN DE NORMAALSCHOOL TE ST-NIK LAAS

en J. B. DE FEYTER
LANDBOUWINGENIEUR, PROFESSOR IN DE NORMAALSCHOOL TE SI N T -NI K LA AS

Prijs :

fr. 2,00.

Prudens van Duyse,
ZIJN LEVEN EN ZIJNE WERKEN
door J. MICHEELS

Prijs : fr. 4,00.
Les Bases de la Morale et du Droit
par 1'Abbé MAURICE DE BAETS

Prix : fr. 6,00.

„„„,„„r„,„„„„,,,,„„,,„„\,\„/

VLAA MSC_ LE BIBLIO ui It A P ITI E
Lijst der boeken,

vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen
en tabellen,
in België van 1830 tot 1890 verschenen.

C

^

Uitgegeven op last der Koninkl. V/aarnsche Academie voor Taal- en Letterkunde

door FR. DE POTTER
Prijs per deel : fr. 5,00
(2 deelen op 4 of 5 zijn verschenen)

HUIS W

I-T

De persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk
wetboek, beknopt en te gerieve van eenieder beschreven

door JORIS ROMMENS, Advocaat
Prijs : fr. 5,00.

WESTVLAAMSCII
I NOTICON
bewerkt L. L. DE BO, Priester,
en heruitgegeven door JOSEPH SAMYN, Priester
Prijs i^age;laaul fr. 22,00. Gebo^ule^t fr. 26,00.
É lements dry Yharmacologie énérale
Résumé des counaissances physiologiques nécessaires a l étude
de la thérapeutique,
A. l'usage des praticiens et des étudiants

par le D r D. DE BUCK
Prix : fr. 5,00.

DWI - of rlttk lmaza1k voor 1 t, e.a.r
J Om H.
door den Eerw.

Heer D r

Guido

S

Gezelle

Lid der 1'oninkiijke Vlaamsehe Taal- en Letterkamer

w._

Prijs fr. 1,00; vrachtvrij fr. 1,20.

DE

CS:

STROOI VLECHTER

V' BIZ: t`FOL LAN(

L'IT I-1) I`

J E }-1I;L L AL,

door L. VAN RUCKELINGEN
Prijs . fr. 1 ,.
50

VAK- EN KUNSTWOORDEN
C

)E

STELNIIAKKU llJ

Bezorgd door TH. COOPMAN, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Prijs : fr. 1,25.

LES TRADE UNIONS

ET LES ASSOCIATIONS PROFESS1ONNELLES EN BELGIQUE
par ERNEST DUBOIS

Chargé de Cours à l'Université de _Gand.

Prix : fr. 2,00.
"./ sO/o/ kW

Eau de Cologne.
Seule médaille d'or pour parfumerie. Amsterdam. 1869.
3. C. BOLDO UT
Fo:trnisseur breveté des cours de LL. MM. la rune de: Par:-Bas,
ruis de Belgique, d'Italie, de Portugal et d'Espagne. A 315TL RDA51.

Dcp6ts : Amsterdam, Singe!, n o 92. — Rotterdam, Reguliersb:.eestraat,
no 42. —

Rotterdam, Passage,

n°

6. — Anvers et Bru: eiles.

Eau de Cologne, Savon à l'eau de Coioge' , See:áp &Islam, Dutzend-bloemen geur, Eau de Bollaude, etc., etc. Extr ails coneentrés. --- t3oldoots Eau de Cologne is de meest •gezechte, om
haar zacht en verfrisschend aroma, zij is bekroond met de
gouden mer atje te Parijs in 1879, le .Ilelbourw ira 1880. te
}
,3` t,,
A. r2sterd nr. ir 1883, `e Antwerp';. á+

Gebr. BELiNFANTE, Den li . — Mevrouw ESTELLA HIJMANSHERTZ VELD, Geáichten. Prachtuitgave in geheel linnen baud,
met stempel, naar eerre teekening van Jos. Israëls, en wet portret
dool' Sluyter. — Prijs tl. 7,50; fr. 15,75.

Uitgave

Vereettigde Dichtwerken v;:,lt Vrouwe MARIA VAN ACKEtiE, geb
000LAEGI1ii:, geboren tc 11il;smuuleli, ^a:.stvfaaniieren, lielt,ië
08'26-1876).- 3 t;e•elen, It 5. fr. 10,50.
\ag
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laatsten trein inkomt; behalve op
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Abonr.enie.nts-Einladung auf die
Zeilschrz'it far arznez'lose fkilrnetirode zn„/ ï

KNEIPP-LLATTE12.
ozvrrc'sse LeLerrs« r,r.

Officielles Organ des Central- Kneipp - Vereines in WSrishofen.
4. Jahrg 1894. Jiihrlich erscheiiien 26 Nummern -- woven jede 24 Seiter, stark
zum Preise vo:. Mz ,50; bei direkter Zuseudung imAusland id 3,80.
Die * KneippL!ii..tor des vornel.mste uuG verbreitetste Organ der Kneipp-B-:wegung, enthalten n, Lien Originaibeiu5gen votn Hochw. Herru Prklat li .eipp, zuLlreiche Artikel von Kr:eipp-Aerztei: u. KLeipp-Freuc:den` leri.er Kraukeu-Oescluchten
und Heilungen, \'ereins- oud \\'&rishofeuer Nachrichtei , Aerztlichen Ratgeber etc.
Anerkannt vorziiglichstes Insertionsorgan.
Zu beziehen ..lurch alle Buchhandluugen uud Postanstalteu. Probenummeru kos
tenfrei durch ,lie
Verlagshandlung L. Auer in Donauwórth.

Bij C. L. VAN LANGENHUYSEN, te Amsterdam, verschijnt

DE CHRISTELIJKE KUNST
IN HOLLAND EN IN VLAANDEREN,
VAN DE

GEBROEDERS VAN EYCK tot OTTO VILNIUS
en POURBUS,
;i Staal laten, met Monografieën, door P. GÉNARD, Prof
W. MOLL, AD. SIRET. ; LEECK.X, C. ED. TAUREL en Prof.
Jozei ALBERDINGK Timm, — Tweede vermeerderde druk.
Groct 4° formaat.
'Ben afleveringen, elke van I é bladz. tekst, in 2 kolommen en
met y P lzAef. Prijs per aflevering: R. ', r o (cr.
BR

BOPF & HIERTEL Bruxelles.

Montague de la Cour,

4 5.

Abonnement a la lecture musicale.
I. Pou ru s mois fr. 2,50. Puur trois mois fr. 5. Pour six mois fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les ; bi nnés de la ville recoivent, d'après leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
teux de la p'ovince 8 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer toes lcs quince jours.
II. Pour en mois fr. 5. Pour trois mois fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour un an fr. 18.
Les a'u nnés de la ville repoivent, d'après leur propre choix, 6 cahiers par semaine;
;Tax de lal rovince 16 cahiers à la fois qu'ils peuvent changer tons les quince jours.
[II. Pou un mois fr. 7. Pour trois mois fr. I3. Pour six mois fr. 20. Pour inn an fr. 35.
Les al.t nnés ont droit à vingt-quatre cahiers par semaine.
IV. Pout un mois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 28. Pour un an fr.45.
Les abr nnés ont droit à six cahiers qu'ils peuvent changer tous les jours.
9 ] . L'Abnnnement comprend tons les genres de musique, a 1'exception : 1° de-s
partitio is d'orchestre, 2° des méthodes et études pour toes les instruments, 3° des
éditions populairen de Breitkopf & Hartel, Peters, Litolff, etc. — § 2. Les
cahiers le musique ne peuvent être gardés plus d'un mole. — § 3. Les partitions
(Opéras, Oratorios, etc.), la musique pour 2 pianos, la musique pour piano et
différen a instruments (Trios, Quatuors, etc.), compteut comme 2 cahiers ordinaires; zais it ne pourra être remis à 1'abonné que deux partitions à la fois. —
§ 4. L :s nouveautés ne peuvent être données en abonnement que trois mois
après let r publication. — § 5. Les ahonnés ne recevant que des cahiers, pattitions, etc en bon état, doivent s'engager à nous en rembourser intégralement
la valetar. s'ils nous les rendent maculés ou déchirés, pliés ou roulés. Pour
leur en fi ciliter le transport, none leur offrons d'élégants purte•musique an prix
de 1 fr. t 0 à 5 fr. —. — § 6. L'abonnement eet considéré comme continué
tant qus des cahiers se trouvent entre les mains de l'abonné. Catalogue
sL fr. 1,25.
WREIMEIMUSWIECESSMIVir..t.

2

De aankondigingen in het ADVERTENTIEBLAD
opge,iomfn loopen het geheele jaar door, want zij verschijnen in
drie groote tijdschriften, namelijk in de Dietsehe Warande, Het
Belfort en Le Magasin littéraire.
Van 'ten tijdschriften worden ,jaar!ijks 21,000 afleveringen in
het licht gegeven.
De advertentie verschijnt dus 21,000 maal.

De prijs is fr. 12,50 of fl, 6—.
Heeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat.

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden,

KENNIS DER NATUUR
Leerboek tier 11'aluln kunde, Dierkunde en Plant kunde,
Met talrijke houlsnvrlen en figurers in den tekst, door H. REUKELS.
Prijs II. 5,00. Gebonden in linnen 0. 3,50.

Ook afzonderlijk verkrijgbaar als
Natuurkunde fl. (2,75. — Dierkunde en Plantkunde 11. 2,75.
,te-Arm

:

WYNP N D FOCKINK,

te

Amsterdam,

Fabriek van Likeuren
O75 eracht. to 1679.

y sn a ^, !va van H. M. de Koningin der Nederlanden. — Z. M. den Koning van
Pruisen. -- Z. M. del Keizer en Kouinf van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. tien
Koning t u.. l:aren. Z. M. dr! . _:,,i g van \Vurtenberg. — Z. M. den Konintr
van Saksen. --Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen. -- Z. M. den Konin.
van België. — Z. M. dei, Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal
— Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog va.
Baden. — Z. K. H. den Grootherti,tx van Mecklenburg.

norLs
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ADOLF WEGEL
I3UCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
Librairie aneienne et moderne I New und seeund-handbookseller

4, Wintergort1istr.

LEIPZIG

Wintergartenstr. 4.

Grosses Lager antiquarischer uad

Wener Blinker

aus allen Wissehenschafteu
I.ieferant and Correspondent
namhaticr Bibliotheken anti Institute

Uebernahme and Velirieh
von Puhlieai innen austiind•Universitiilon

des In- and Aeslarides

and gelchrter rleeellsrhatren.

Vortheilhatteste lCezegsgnelle
itr otlentliche Anstalten end Privatpersouen

Prompte Ausfiiórung
von Auctions- mid sonstigen Auttri;gen

Ankaat ganzen Bilthotilektn and vNatal y ollei Werk,
zu hiirhsten Preisen.

Schnelle and gate V'erbindungen each alien R'elttlieilen.

A. SIFFER, Editeur, Gand.

ELECTIONS COMVIU\ALES
1. Recueil de toutes les lois électorales de Belgique
(Chambre, Province, Commune)
fr. 1,2,5
_. Guide pratique pour les élections : Opérations électorales clans l'ordre chronologique. Tableaux synoptiques
l'usage des presidents de bureaux, des scrutateurs,
des secretaires. des témoins et des electeurs, par
EDMOND D1: BOCK, juge d'instruction au tribunal
de Ire instance à Gand, ancien juge de paix et ancien
conseiller provincial et communal. Nouvelle edition
(onzieme)
fr. 1,75
3. Recueil de toutes les lois électorales de Belgique
et Guide pratique pour les operations réunis, par
le metrefr. 3,00
}. Chapitre additioneel par le mcme.
. . .
fr. 0,50
fr. 0,50
5. Dernieres lois
6. Verzameling van al de Belgische kieswetten (Kamers,
P ro vincie, Gemeente)
fr. 1,25
Handleiding tot de kiesverrichtingen : Tijdsorde der
kiesverrichtingen en verklaring der wetsbepalingen,
samen< attende tafels ten gebruike der voorzitters van
kiesburc eten, stemopnemers, secretarissen, getuigen
en kiezers, door EDMOND DE BOCK, rechter van
Instructie• bij de rechtbank van eersten Aanleg te
Gent, gewe zen provincieraadslid en gemeenteraadslid.
Nieuwe uitgaat elfcic)
fr. 1,5o
8. Verzameling van al de Belgische kieswetten met
Handleiding tot de kiesverrichtingen, te za men, door
denzelide
fr. 2,75
9. Exclusions et Suspensions du droit electoral, par le
mcme
fr. 1,25
to. La formation et la revision des listes électorales, cornmentaire de la loi du 12 Avril 1894, par A. GODDYN,
juge au tribunal de 1 r" Instance de Mand et L. TIERENTEYN, avocat, Chef du bureau des élections de
l'Administration communale de Gand, avec une preface,
par M. ALBERT NYSSENS, Membre de la Chambre
des Représentants. — Ur volume in-12° d'environ
fr 3,oc
30o pages. . . . .
Ir. Systeme pratique et raisonné de Representation proportionnelle, (1882), par V. D'11UNDT, professeur a
fr. 1,5o
l'Université de Gand
12. Exposé du système pratique de representation proportionnelle, aclopté par le comité de 1'Association réforfr. 0,65
miste lielge (1885), id
13. Tables de division des nombres i à 400 par à 31 et 401
a i000 par i à i3 pour la répartition proportionnelle
des sieges en matière électorale, avec exposé de la
f
méthoae, (1895), id. . . . . ,

Dm binnen k&rtte 'veisclli}neJt bi} den.TJitgever ~. SIFFER :
Jaarboek van de~ Vlaamschen bieenteelt voor 1896.
:Ditwer~ zal beYatten, behalve den dagvvijzer, en de Jnaandelijlischc. i}ieeiI~"
teelLkundige wel'kZaall1heden van gansch hetjaar, noglnenJge artikelen co 'voort,;;
schriften overnJle.s 'vat,. naar de beste bronnen" .oe kennis der theorische:
bieenteelt aanhelangt.
,'.
, ,Benevens dp. 'gewone önontbe'ertljke kennissen, zal het nog inhouden : de
bieenteelt in cjjfel~s; hel I1lobilisll1e en hel fixislne ; ,,'den ui~legder \vet op het
valen of seheplJcnder ~.zwefnlell; nutLige wenken-. a~ogaande h~t 'vervoer der
bieen: de l)espl~ekingen ,betl'ckkelijk dc hiBenleelt'dü taar in de heide Kalners;in
deP,'ovinciale R~(~~n en i.n h.et inte~I1,<tliona'a.1 Lan?1)ouw~Congre~ v~i~·Brussel

gehQudBn; de hleeoteelt

Hl

Longolaua; InenlgvuldigereCeplcn

dJCflstlg . tot

he,t

, hereidenv3n hOl1igspijzen 'en honigdranlien ;' huislniddelen' van allen aal'd inet de
producten deI' :bieen berei.d; kluch'tigen verLeHingen; enz. enz.; kortonl eeue
he~nopte encrdopedie oveI' bieenteelt.
" "
, nit alles zal·in eenboekdeeI.van ongeveer i30biad:zijden druks vervat. 'zijn
en aan den gel'jngen prijs van 1,10 (vracht.vrij Le hu is)verKocht wOllden.
Het Werk voorzieL aan ~eltevval'e hehoefte b-ij'de Vla~\lnscbe,bi'd~nle'l.~l's •

. ' 'TER PERS(-:,

NIEUWE SCIIOOLWET VAN 1895
VOORAFGEGAÄN DOO'R1,'

i/-EXPOSE DES.~OTI:FS
EN

GEVO LGD

nooR. "1:-:>' ~

ONDERRICHTINGEN VOORH.E:T- UITVO'E.RENDER;'WET'
PriJs: fr., :0,75

Uit oorzaakderalgem~~~~werksta'kin'g'
o nde:r
lette.rzetters te._:Ge'nt 'uit'geborsten',' is ,'h,et ,ons
onmogelijkge'weestolY tijd's m'et d.eze'~.afle~vering
te kunnen· ·ve~rschijnen.
d~

---

.MiG

INHOU·D.
I. De Zegen e.ent;r' mo~de:r
FRANS STOCKM1\N$
I{. Het scheppen in ,~G l~url.st
~' '. ..
ALLEENE
111. Sansculot eu' brigand.'. • • • • • . •
. • • J. MUYU1ERM~.$'i.
IV. Hetbedclkind,.. • •.• .• ~ • • .. • • • .'
TH. R .
.V . Bijdrage!l tot' de '·kennis. van het .leven en 'de .werken
,
van J an val) Ruusbroec' •• .,. • • • . . • 'VILLEM DE VREESßr.
VI., D.rieja~rJJjl~sche.'tentoonstelLing'\'an kunst\\rer.k~n te
Gent ~
,. • • • • • '. • .. . " • D. P.
VIt Sneeuwblind!? ; • . • • • • • • • • •' " •• EUG. DE·LEPELEE'R.
VIII. Het meer.. .. • , • .'. ~.
. .. J. L. LEETEN.,.
IX. 'Venken eu vragen ••
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De jeugdige vogel, nng- in het gebnortenest gezeten,
aanschouwt met gulzige blikken de wijcle wijde wereld
en is dan eerst waarlijk verheugd, wallnC'er hij op eig-ene
vlerken door 't luchtruim mag zweven.
Zoo is 't oak met ons, twee jonge letterbcoefenaren,
die thans voor de cerste maid hunne "Jerken beproe\ell
om hunne'geclichten oncler den tite! van « \VAASSCIIE
ZANGEN " de Nedcrlalllhwh-sprekel1de were!d in Le
zenden.
Het Illag eenigszins zonderling schijnen WiWHlm cell
dichtwerk de voortbrengsclel1 van twee schrij"ers zou
hevatten; doch wij denkf'n, dilt de door Ull~ genomene
vrijheid niets laaklJaars n. zit'll heen, claar op die wijze,
c
leide
OIlZC dichtbundel
meer \Trschejdcnlwid
en betere keus
van gcdichten zal inhuuden.
Het bockwerk, ruim 3500 verzen bevattende, zal
half October verschijnen, ter drukkerij vall A. Sll'FER,
te Gent. aan I,50 fr. )'ler exemplaar.
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Vlaamsche taal- L'n ktlerkamer.

Abbe

L~l1lir,·",

Vlaam~eh ~prekende en Vlaamseb schrijvende
lid van de Fransehc Volkskamer, schreef
onbngs naar den ()p~tcller van den Dllikall1lanak :
« T-Tl'l gezom] verstand en lIe dlristeIijke gezindhei<! gaan Ie
kwisle in onze dorpel]; daaWIll ben ik ook te wege eenen
A/lllnllal: uit te gevcn voor de Fransche Ylamingen die ik. te
I'''''ij, vcrtegenwoordige. Zendt lllij als 't u belieft de Vlaamscbe
sprcllken die ik daartoe noodig hehbe : liefst van al spreuken
daar 't Dud gezoed verstand van de Vlamingcn in erkenbaar
i:">, en ik zal II I.eer dankbaar zijn. In zeven haasten,J. Lon in'. ,.
't Is te hopeI] dat de Belgenlandsehe Vlamingel] niet en
zullen aehtergestoken zijn door hunne broeders uil Franseh
Vla3nderen, al zij hd oak dl' Eerw. Reer Lemire die aan
hlln hoofd staat; en dat iederecl] den Du,k voor 1896, zal
willen l.c1f bezillen en anderen aanbeve1cn .
Om niet te laat te komen zullen de liefhebbers zoo geed
willen zijn zoo vroeg mogelijk hunne insehrijvingen 01' te zendell
en daarbij te voegen of zij oak afdruksels willen hebben, en
hoevele, die als boek ingericht ~ijD. am ze ongeplukt te bewaren.
Om alle ja.ren de aanvrage niet te moeten doen zal men best
tot wederrocpcns insehrijven.
Elk zeggc 't dell anderen.
«

d(~r KC)ninkl~k('

Prijs fr.
Frijs
fro 1,
1,00;
00; vrachtvrij t 'huis

lltJ

den Ee'n.,-. I-:Ieer I)' GUIDO GEZELLE

DOOR

voor 't jaar O. H. 1896

DUIK- OF PLUKALMANAK

A. S
IFFER, Uitgever te
Gen
SIFFER,
te Gent.

DE GEVANGENE IN HET VATIKAAN.
Een woord naar aanleiding van Italie's jongste jubilé. (i)

« Itaal) p triomfeert, Savoye' s kleuren blinken,
De Paus 1s bedelaar! »
D r SCHAEPMAN.

was op den 20 " September t87o, dat na veel
huichelarij en lage listen, Rome verraderlijk werd
1
overweldigd en de Paus van Rome, de wettige
vorst bij uttnemendheid:tot een gevangene-gemaakt.
Sinds zijn vijf en twintig jaren voorbijgegaan, en
ondanks zijn wettig koningschap blijft de Paus gevangen,
gekerkerd in zijn eigen paleis, en wordt dagelijks opnieuw
beleedigd, dagelijks meer verguisd. — Ziedaar het feit, de
daad, waartegen de katholieke wereld protesteerde op 20
September 1895 als op den eersten dag en blijft protesteeren
zoolang dat onrecht blijft.
De Plaatsbekleeder van Christus op aarde, de opvolger van den H . Petrus, onze H. Vader heeft als Opperherder
der Kerk een goddelijk en daarom eeuwig, onvergankelijk souvereiniteitsrecht.
Zijne intrede echter in den senaat der onafhankelijke,
wereldsche vorsten is hem, als rechtmatig Koning van
ET

(1) Aangezien het groot getal bijdragen waren wij verplicht dit
stuk te verschuiven, wij zijn gelukkig het nu aan onze achtbate lezers
te kunnen schenken.
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Rome, door de oudste geschiedkundige bescheiden gewaarborgd en verzekerd.
En wij, die gelooven aan de leiding eener Goddelijke
Voorzienigheid in de geschiedenis der volken, wij moeten
vertrouwen, dat zoo verheven en voor het heil der wereld
zoo beteekenisvolle rechten door Gods kracht worden
gehandhaafd. — Maar waarlijk, dan is onze hoop nog
niet beschaamd ! Ziet, ondanks den geweldigen stormloop
zooveler vijandige machten, ondanks de laagste samenzweringen der loge, ondanks schimp en spot, ondanks
kerker en boeien, blijft de verheven grijsaard in het Vatikaan met rustige, zekere hand zijne Kerk besturen ; blijft
hij de trouwe Herder, die zijne veelgeliefde kudde vreedzaam weidt; blijft hij de koninklijke leidsman, die de
vlekkelooze Bruid van Christus heeft te voeren door het
aardsche tranendal tot haren hemelschen Bruidegom.
Meer nog Aan den avond der 19 e eeuw daagt daar
voor de blikken der verwonderde wereld een schouwspel
op, als zij nog nimmer aanschouwde. De ‘`ereld ziet op
naar Rome Want cc een licht is daar opgegaan », hoog
boven het Vatikaan fonkelen de juweelen der pauselijke
tiaar, hellichtend door den duisteren nacht, — de Stoel van
Petrus is geheel omstraald van glans en heerlijkheid, - over heuvelen en vlakten zendt het glorielicht van Leo XI I I
zijne volle stralen tot de grenzen der aarde. Men zou
meenee, de gulden dagen eener katholieke eeuw trekken
weder ons voorbij.
Slechts .. als overal, zoo moeten ook hier de donkere
schaduwen het beeld volmaken. Beschouwen wij nu den
toestand der Pausen op den huidigen dag, dan dringt
zich vanzelf de vraag op : Heeft de Paus in zijne vijf en
twintig jarige gevangenschap zich als waarachtig soeverein
weten te handhaven onder de Europeesche Vorsten
Maar wij hooren toch onophoudelijk, dat de H Vader
in gevangenschap zucht, dat zijn toestand onhoudbaar is I
Maar wij hooren toch bij iedere gelegenheid de trouwe
zonen der Kerk hunne stern verheffen tegen de heiligschennis gepleegd aan de onafhankelijkheid der Kerk en
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de majesteit van den H. Stoel ! Maar de geheele katholieke
wereld vordert het « Patrimonium Petri », 's Pausen
erfdeel, de souvereiniteit des Pausen terug ! —
Het zal dienstig zijn, ter ware beoordeeling van den
toestand, terloops te herinneren aan de ware verhouding

der ltaliaansche Regeering tot den H. Vad 2.r De rooversbende van 1870 hield stand voor het Vatikaan, I)e Pauselijke staten, de stad der Pausen, alles was overweldigd
alleen een klein gebied vei bleef den beroofden Vorst. Doch
ook dit onti ooven ; neen, dat dui fde men niet ! Zij durfden
niet, de lafaards, de kroon zetten op hun gruwelstuk door
den Vader der Christenheid heen te jagen uit het Vatikaan ;
zij durfden niet, en verplichtten zich zelfs dat laatste,
stukje gronds als onafhankelijk gebied te eerbiedigen,
vergetend in hunne lafheid hoe Vatikaan en Lateraan en
Castel Gandolfo door alle tijden heen, hoe klein ook, den

kleine

grooten rechtstitel vertegenwoordigen in feit, die door de
Piëmonteesche Regeering geschonden, maar d i t, rom nog
niet vernietigd is, -- den rechtstitel, die teruggave blijft
vorderen van al het overige gestolen goed En de Paus
handhaaft zich nog heden, zij het ook onwaardiglijk
gevangen en verdrukt, als vrij en onafhankelijk souverein
op eigen grondgebied Dààr althans heeft hij nog zijne
eigene wetgeving, een eigen bestuur, eigen staatsbeambten,
.eigen lijfwacht, eigen krijgsraad. Dààr heeft nog geen
minister van Jong-Italië zijn woord doen gelden of als zoo.danig ook maar den voet gesteld Dààr worden nog
waardigheden, titels en ridderorden toegekend. Dààr. _
is een gevangene, ja ! maar een Koning in zijne gevangen,
schap.
Volgt hieruit dat de Paus en de katholieken dus maar
moeten berusten in het K fait accompli » ? — Neen, hieruit
volgt dat, al wordt de Paus op de laagste wijze verstoken
,gehouden van zijne souvereine rechten, hij deze daarom nog
niet heeft prijsgegeven a in de roovers van het één-Italië.
't Is zelfs een feit, dat de H. Stoel van Kome juist in
•onze dagen triomfen viert, als in de glanzendste tijdperken
.der middeleeuwen nauwelijks te vinden zijn. — Rceds bij
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den aanvang van zijn luisterlijk Pontificaat richtte de thans
glorierijk regeerende Paus, Leo XIII zijne stem tot de
vorsten en bestuurders der volken, hen allen oproepend
tot gemeenschappelijken strijd tegen de vijanden der maatschappij. Hiermede was het woord des nieuwen Pausen
uitgegaan ; als de bazuin der opstanding heeft het geklonken
en de grooten dezer aarde hebben geluisterd Want vorstelijk klinkt het woord van Leo XIII over de wereld, getui.
gend van de grootsche opvatting zijner waardigheid.
Leo XIII toch is bij uitstek de Paus der diplomatie, de
Paus der staatsmanswijsheid.
Van zijn eerste optreden af, trad ook het pauselijke
hofceremonieel in vollen dienst. De gezantschappen bij de
verschillende Europeesche Hoven werden eervoller, afgebroken betrekkingen werden weder aangeknoopt, geheel
nieuwe posten werden geschapen. Reeds in i88o richtteLeo een eigenhandig schrijven aan den Czaar van Rusland,
waarop de Grootvorsten Sergius en Paulus naar Rome
kwamen en de vriendschapsbetrekkingen tusschen het
Vatikaan en St. Petersburg inleidden Die onderhandelingen, in i888 hervat, hebben verleden jaar er toegeleid dat Rusland zich bij den H. Stoel heeft doen vertegenwoordigen door Iswolski. Na op het Berlijnsch Congres de
algemeene vrijheid van den katholieken godsdienst in het
Oosten te hebben verkregen, deed hij den prins von Bismarck
een « modus vivendi )) voorstellen ter pacificatie der godsdienstige geschillen in Duitschland, en mocht na vele,
jarenlange onderhandelingen den troost smaken zijne
bemoeiingen met den gewenschten uitslag bekroond te
zien (1887). Frankrijk ontving in 1892 zijne encycliek,
waarin hij aandringt op de erkenning der democratische
Republiek. In Belgie trad hij tusschen beide in den schoolstrijd. Aan Ierland schonk hij de « Nationale Liga ».
Spanje bewaarde hij, door zijn optreden als scheidsrechter
in het vraagstuk der Carolingische eilanden, voor een
oorlog met het machtige Duitschland. Amerika dankt hem
de geleerde Romeinsche professoren aan de universiteit te
Washington, de handhaving der « Knights of Labour n enz.
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De afschaffing der slavernij in Brazille is zijn werk.
Zelfs het verre Oosten erkent zijne liefdevolle toewijding.
China en Japan danken hem vele weldaden. En mochten
wij, bij 's Pausen gou len jubilé, niet vreugdevol getuigen
zijn, hoe alle Vorsten der aarde hunne schatten en eerbewijzingen kwamen nederleggen aan de voeten van den
gevangen grijsaard in het Vatikaan ? — Genoeg. Het feit
der algemeene erkenning des Pausen staat daar voor ons ;...
en toch blijft het raadsel onopgelost, hoe namelijk bij den
aanblik van zoo wederrechtelijken toestand, geen enkele
macht wil besluiten op te treden voor dien gevierden Vorst,
voor ween zich allen buigen.
Wordt dan waarlijk de Paus zóó onwaardig, zóó
slecht bejegend? Is zijn toestand dan zóó ergerlijk? Hij
is en blijft toch onafhankelijk, vrij en onschendbaar ! -u Zoo wordt het dan dagelijks duidelijker, zegt Leo XIII
in eerre zijner allocutie's, dat voor Ons in Rome geen
leven mogelijk is dan als voor den gevangene in het Vatikaan. » Inderdaad, waar is de vrijheid « plena e non
illusoria liberta, » de waarachtige vrijheid, de souvereine
vrijheid « un' effettiva sovranitá, » die den Paus in de
uitoefening van zijn ambt toekomt en absoluut noodzakelijk is?
a Itaalje triomfeert, Savoye's kleuren blinken,
De Paus is bedelaar ! »
Ziedaar de waarheid. In dat grootsch verblijf van het
Vatikaan, opgetrokken door de Pausen, verrijkt met hunne
schatten en nog zoo vol van den hoogen luister hunner
souvereiniteit, zit de tegenwoordige Paus-Koning van
Rome opgesloten.
Daarbuiten kan hij den voet niet zetten : de tegenwoordigheid alleen reeds der Piëmonteesche Regeering
verbiedt het hem. En kan hij zijn geheiligde persoon blootstellen aan al de oproerige manifestatie's eener opgeruide
bent, als waarvan zijne stad noch onlangs getuigen moest
zijn? — 0, de heeren Ministers van het één-Italië houden
ervan hoog op te geven van hetgeen zij believen te
noemen, het « grande fatto Bella liberazione di Roma, »
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het groote feit der bevrijding van Rome ; maar als wij datgroote feit bij zijn ware naam moeten noemen, dan dicteert
het rechtschapen gemoed een ander woord. En dan durven
die heeren nog verklaren, « dat zij het Patrimonium der
Kerk haar geheel gelaten hebben ! » De jaren, tusschen
1870 en 1895 verloopen, hebben ten aanschouwe van de
geheele katholieke wereld iets anders bewezen. (( Ieder
jaar, zegt D r Schaepman, bracht nieuwe daden van geweld,
ieder jaar bracht nieuwe schade, nieuw leed, nieuwe
verguizing, nieuw onrecht. » Met lederen dag is het duidelijker geworden, hoe billijk de klacht van Pius IX z g.
was, dat ook de geestelijke souvereiniteit gevoelde de
onvrijheid zijner wereldlijke macht.
Doch daar is meer.
Wat vermag een bestuur zonder middelen van bestaan ?
Zeker, het heeft het hoofd der Piëmonteesche Regeering behaagd den Paus een vast salaris toe te kennen van 3 1/2 millioen Lire's; maar de berooide Piëmonteesche Regeer ing
weet wel dat de H Vader die toelage niet kan aanvaarden,
zonder daardoor de wederrechtelijke daad van 20 September
1870 te sanctioneeren. En ondertusschen heeft diezelfde
Regeermg ter verdere tegemoetkoming de op 1o.00a 000
Lire's geschatte goederen en domeinen der Congregatie de
Propaganda Fide eenvoudig in staatsrenten omgezet ! —
De jaarlijksche uitgaven der pauselijke staafhuishouding
over de geheele wereld beloopen gemiddeld zeven millioen
Lire's (waarvan slechts 5 Lire's per dag voor persoonlijke
behoeften des Pausen), en hierin moet thans bijna uitsluitend
worden voorzien door de vrijgevigheid der katholieken,
met St. Pieterspenning en andere liefdegiften den Paus
gebracht.
Maar, zal men zeggen, 's Pausen vrijheid en onafhankelijkheid zijn toch gewaarborgd door de Garantie-wet van
13 Mei 18 7 1 ? Toen heeft toch Italië tegenover het Vatikaan, de Euiopeesche machten en zichzelven de verplichting
aangegaan deze wet trouw na te leven? — De groote Pius
noemde die zoogenaamde Garantiën « tegenstrijdigheden »,
1( ongerijmdheden », « listen », uitgedacht om het katholiek
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Europa te verschalken en te bedaren. Herhaalde malen en
op de nadrukkelijkste wijze verklaarde zich Leo XIII
dienaanga inde Zoo zegt hij o. a in zijn schrijven aan zijn
Staatsecretaris Rampolla op 27 Dec 1883 : « Onder den
druk der tegenwoordige omstandigheden bevinden Wij Ons
klaarblijkelijk aan een vreemde macht uitgeleverd. Onze
viijheid is geheel afhankelijk van eenige wetten, veranderlijk
als en verander end niet de meerderheid der Staten-Generaal. n En feitelijk is, om zoo te zeggen, ieder artikel dier
veelbelovende «et versmeed tot een nieuwen schakel aan de
ketenen, waarmede de loge haar vijand houdt geboeid.
Geen enkel der 19 artikelen is in de laatste twintig jaren
niet verkracht op de laagste wijze Men herinnere zich
b. v. het jongste strafwetboek van 1887, Vt elks 194 kwartobladzijden alle vroegere geweldenai ijën in den schaduw
zetten. Garantiën ! Men garandeert den Paus zijne smadelijke gevangenschap, men waarborgt hem. . den haat der
loge !
Voor eenige jaren gaven de dagbladen het fraaie bericht
te lezen der groote visitatie- of missiereis van Italie's oppergrootlogemeester, jood Lemmi. Inderdaad een hoogst
merkwaardige en zeer eigenaardige veitooning. Onder
groot gejuich en luiden jubel en met veel praal doorieisde
deze nieuwe u Missionai is de steden en dorpen van het
schoone Italië, predikend den krijg tegen pausdom en Kerk.
Het pausdom, zoo verklaarde hij aan een heerlijk feestbanket te Bologna, is de dolk, gestoten in het hart van
Italië sinds eeuwen; onze eervolle taak en eerste plicht is
het, die gapende wonde te heelen.
Waarlijk zijne (( schoone » woorden waren de echo
van dito feiten, de hooge idée had zich reeds belichaamd in
de lage en laffe straatschandalen te Rome afgespeeld. Wil
herinneren ons nog het Voltaire-jubilé 1828, als wanneer
den Christus loochenaar een gedenkteeken werd opgericht,
onder den kreet : Weg met Pecci, v\ eg met den Paus! »
Wat machtelooze woede, wat laffe laagheid kwam daar
niet aan het licht in den nacht van 1 2 op 13 Juli 1881, bij
de plechtige overbrenging van het lijk des grooten lijders,
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Pius IX. Ondanks de stilte en het geheime donker van den
nacht, stormde eene gehuurde bent van befaamde booswichten op den statigen lijkstoet los, achtervolgde de kleine,
biddende schaar met stokslagen, en schaamde zich niet eene
poging te wagen, om de geheiligde overblijfselen van den
doode te profaneeren. Een weinig later besloten de Br.*
den apostaat-monik Giordano Bruno een standbeeld op te
richten en hem als heilige te vereeren, om daarbij de liederlijkste lasteringen uit te braken tegen den Paus Dezer
dagen heeft ook de « groote » Garibaldi zijn standbeeld
gekregen ; de « heilige » Cavour wacht nog op zijne onthulling, tel mijl straks ....
Waartoe nog meer? Het lust mij niet alle de telkens
wederkeerende laagheden op te sommen, die in vergaderingen en theaters, in herbergen en societeiten, in pamphlctten en dagbladen dagelijks te vinden zijn. De strijd is
ontbrand op alle punten. Zal bij een laatste stormloop
welhaast het laatste bolwei k vallen ?
Intusschen houdt de loge in pijnlijken angst de wacht
bij het schuldeloos offer harer helsche woede.
En vrij, die gelooven, heffen vol vertrouwen de handen
ten hemel en-bidden den Vader van onzen Vader, als weleer
de Christenheid bad voor Sinte-Petrus in boeidn : « Heere,
« bewaar hem, maak hem zalig reeds op aarde, en lever
4 hem niet over in de handen zijner belagers I »
JAN LODE« LICKS.

*4 lit 'if
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S.a\SCULOT E1 BRIGAND,

X.
Bandit pour tout valnqueur c'est Ie nom du vaincu ! ..
Tol qui peux me tuer, pouiquoi m'insultes-tu 2
H

DE BORNIER, in

La Alle de Roland.

handelden nu de Republikeinen in Belgenland ?
Hoe zij er huis hielden, kan men aanstonds
opmaken uit hunne handelwijze te hunnent, en
.daarom ook dat wij in de vorige bladzijden trachtten
eerre bondige maar trouwe schets der nieuwe republikeinsche samenleving voor te hangen.
België was maar een wingewest voor den Franschman. Geen wonder, zoo de _Sansculotten er zich dan
ook als oppermachtige meesters gedroegen... En wat
voor meesters ! Hetgeen wij hooger over hunnen handel
en wandel neerschreven, late het afschuwelijkste veronderstellen. . En de feiten toch zijn daar, de geschiedenis teekende die op; we zullen ze zoo nauwkeutig
mogelijk samenvatten.
Droegen de Fransche legers, bij hun eersten optocht
naar België, de verlokkendste beloften in den mond,
vleiden en streelden zij hunne « nieuwe vrijgekochte
broederen », en lieten zich, eilaas! velen onzer rechtschapene voorouders door die zeemzoete taal verleiden,
yde lesse der historie vei getende « wat walsch is, valsch
is », 't en liep echter niet lang aan, of men ondervond, voor welk serpentengebroed men zijne deur geopend
OE
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en zijne tafel gedekt had. Het kan zijn, dat hier of
daar een Fransche veldheer werd aangetroffen, die nog
blozen kon over de eerloosheid, waar onze vaderen
zneê behandeld werden; doch hij gevoelde al ras, dat
die sprankel edelmoedigheid en eerbesef weldra de oorzaak zijner doodsstraf zou vtiorden, en, hield hij van
het leven, dan kon hij maar, zooals Dumouiiez, overvluchten naar het buitenland. Wij weten ten andere,
dat eer- en plichtgevoel wel juist het kenmerk niet zijn
van den Franschen soldaat in den vreemde. Vraagt het
maar aan Louis Veuillot, een' Franschman nochtans
zoo er ooit een Franschman was; hij spreekt over den
doortocht der Franschen te Napels onder Joachim

Murat :

« Nos chers compati rotes se montrèrent ce
ci qu'ils y furent toejours, et ce qu'ils ont le malheur
i( d'être assez généralement partout : braves soldats et
« bons coeurs, mais trop peu soucieux de l'honneur des

tc families et trop indifférents en ntatiere de religion
(4 pour jamais pouvoir s'établir chez un peuple moial
4( et religieux (i) »... 0 die brave herten! Doch gij
hadt ze moeten zien, die dappere apostels van vrijheid,
gelijkheid en broederlijkheid, toen zij ons vaderland
binnendrongen « Een hoop gehavende wezens », scha ijft
onze diepbetreurde vriend Mathot in zijne gewaardeerde

Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden (Leopold II,
Frans I I ; 2 e dr., bl. 56), u door ellende uitgemergeld,
a bedekt met de lompen eener monteering van alle slag
« en van alle kleur; velen zelfs hadden geene schoenen,
« maar houten klompen, of een schoeisel van samen« gevlochten stroo en hooi ».,. Waarachtig zij hadden
hunnen naam van Sansculotten of Zonderbroeken niet
gestolen !
Als eerre drift uitgehongerde gieren sloeg dat leger op
ons vaderland neder, hetwelk toen ter tijde zijne midi

(t) Ziet Rome et Lorette, par L.

-bi. 216.

VEUILLOT,

uitg. van 1845,
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deleeuwsche faam van goudmijn in de oogera der Franschen
niet verloren had. De Oostenrijker was op de vlucht,
en de vi ijzinnige Republiek zoude aan Belgie zijne vrijheid
en voorrechten terugschenken. « 11 n'y a point a balancer
« entre les fourbes Autrichiens et les Francais enragés;
cenx-ci me sont infiniment préférables ». Zoo schreef
Feller zelf ; maar de brave man zag ditmaal niet
klaar, en hij, met de andere kortzichtige Belgen, die
vol geestdrift den Franschen Jacobijn omarmden, wierden
eerlang gewaar, dat zij gedroomd hadden. Eilaas! td
laat ondervonden zij dat droomen maar bedrog is, en
dat de volksspreuke van Vlaanderen waarheid bleef
Fransche ratten hebben ledige maag!. . Weldra was
het land overdekt met Jacobijnenclubs; men plantte
vrijheidsboomen met de roode muts in top ; doch daarnevens st ookte men houtstapels, gelijk in Leuven en elders,
om de oude grondwetten, vrijheden of zinnebeelden van
slavernij en dweepzucht, --- dit bedoelde den godsdienst,
— te verbranden (i) Wij zullen hier niet uitweiden
over de keus der volksvertegenwoordigers, die de vroegere
Staten moesten vervangen. Het y olk mocht al wel
roepen : « Wi, willen onze oude grondwetten ! » daar
sprong vloekend de Fransche Zonderbroek toe, plaatste
den degen - op de keel van den morrenden patriot, joeg
den vreedzamen burger met sabelslagen van de kiesbus
weg, en, in den name des volks, -- maar van welk
volk? o bittere spotternij ! -- benoemde dan de Sansculottenclub eenpal ig hare wetgevers, gelijk zij later
ook, met evengroote onbeschoftheid en ,dwingelandij,
Belgié's vereeniging met het edelmoedige Frankrijk zal
stemmen. En na zulke verkiezing? Wat daarop gebeurde
dan beklommen Fransche afgeveerdigden den predikstoel,
— want die liederlijke vergaderingen hadden in onze
ontheiligde kei ken plaats, — zwaaiden het republikeinsch
vaandel rond, raaskalden eerre wijl over de logenachtige

(i) Zie

MATHOT' s

vermelde Geschiedenis, bl. 66.
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rechten van den mensch, tierden tegen aristocraten en
tyrannen, zwetsten op vrijheid en Republiek, en deden
de godgewijde beuken dreunen onder het bloeddorstig
gehuil der Marseillaise,.. En weinige dagen later vond
iaen in den Franschen Monzteur dan te lezen : « Gezien
u het verslag van het diplomatisch comiteit, verklaart
a de Nationale Conventie, in den naam van het Fransche
a volk, dat zij den wensch vervult, welken het volk
a van X. of Z. heeft uitgedi ukt, ten einde zijne ver.a eeniging roet Frankrijk te bekomen.., » (i)
0 ja, zoo ging het er toe in Brussel, waar nochtans een vertoog, op weinig dagen tijds met 3 i,000
handteekens voorzien, het behoud der Blijde Inkomst,
de aloude voorrechten en vrijheden, en de bestuurlijke
inrichting der provincie vragen dorst; zoo ging het
insgelijks in Leuven, waar het volk niettemin den Franschen blaaskaak op de Halle onthaalde met het geroep
c( ' Wij vN illen de Staten van Brabant » ! zoo ging het
,geheel Zuid-Nederland door, dat in de macht der Franschen was gevallen : 's Lands bestuur ging uit van de
J acobijnenclubs, vreemde gelukzoekers gaven daar den
boventoon, de deftige bevolking moest zwijgen, moest
buigen, werd gekneveld om des te beter weerloos te
kunnen geplunderd worden in have en goed, beschimpt
in deugd en godsdienst, onteerd in vrouw en kinderen, en
gemarteld tot der dood ! (2)
... Maar dat onze vaderen zich gedwee lieten inlijven
bij de Fransche Republiek, neen ! dat is gelogen voor
.den hemel; doch hunne verontweerdiging werd versmacht,

(i) Dat het op die wive toeging, Item ons Dumout iez zelf in zijne
Méroires : « Les commissaires assernblaient le peuple dans les églises,
« sans aucune for me régulrèr e. Un commrssaire francai3, soutenu par
<c le commandant militaire, par des soldats, par des clubistes francais
« et beiges, lesart l'acte d'accession, que souvent personne ne comprenart, non plus que sa harangue. Les assistants signaient cet acte, la
« plupai t en ti emblant, on imprimait ces pièces et on les envoyait à la
« Convention, qui sur le champ créait un département de plus. » Zie
A. BORGNET, Hzstowe des Beiges a la fin du XVIII szècle; bl. 211.
(2) Raadpleeg MATHOT, Ibid. bi 69, 71 en vlg.

SANSCULOI' EN BRIGAND

3o5

hun verzet botste af op den schimplach van den overweldiger, en korts daarop werden zij zelven verpletterd onder
eene helsche dwingelandij. Fier klonk nochtans dat verzet van het volk tegenover den vreemdeling ; de geest
van Anneessens bezielde nog den Brabantschen burger,
en waar men zijnen eed afvorderde « ter onderwerpingaan de uitvoering aller grondwetten, door de Nationale
Conventie voorgesteld en door de meerderheid der inwonersvan het land aangenomen », daar was het vastberadenantwoord : « Neen, neen, wij willen niet ! Geen anderen
eed gezworen dan voor het behoud van den Roomschkatholieken godsdienst, de vrijheid en de grondwetten
van Brabant! n (i) En wanneer eenige maanden later
het decreet der vereeniging met Frankrijk zal uitgevaardigd
worden, dan zullen onze vertegenwoordigers bij de
Nationale Conventie mannelijk en stout de stem verheffen,
om onze gekrenkte volksrechten te wreken en ons volksbestaan te wettigen : « Onze zeden, onze gebruiken,
« onze gewoonten, onze neigingen, ons nationaal karakter
« en onze grond zelf : alles, met een woord, verwijdert
« ons van Frankrijk ! n
Zoo spraken toer die van Leuven... Ah ! bleve mendit heden ook wel onthouden ! Doch waarom niet? Zoomin als onze vaderen de schandige eer nazochten, welkede vreemdeling hun jonde, als hadden zij België's inlijving
gevraagd, al zoomin, zeg ik, zullen wij, hunne kleinkinderen, blozen om die Fransche blufferstaal geloofd,
en dien hoorenden laster sprakeloos te hebben aanhoord.,

(i) Toen graat Metternich_dien toestand der gemoederen in Brabant vernam, schreef hij te recht aan Cobentzl : « La protestation de
« Bruxelles contre toutes les innovations prouve d'une manière sense« bie, que le Brabant luttei a toujours contre toute autorité qui voudra
« portei atteinte a la Constitution et aux anciens usages. Ce méme
« esprit règne partout, et votre Excellence peut être très persuadée, que
« la mice des armes peut been conquérir la Belgique, mais ja..-nats
dompter l'opinion générale d'un peuple aussi fiei qu'énergique pour
« le maintien de ses dioits »
Zie GACHARD, Documents inédits; III, 54; - MATIIOT , loc. crt ,
bl. 98.
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Ondertusschen doorkruisten nu de Fransche Sansculotten ons vaderland, ten einde, volgens het decreet
van den 15 December 1792, de opsomming te maken
der roerende en onroerende goederen aangeslagen door
de Republiek. Al wat eenige weerde bezat, wierd geplunderd, in schijn wel voor den Staat, doch maar al te
dikwijls werd het simpel weg fralernellenient escamoté,
zooals sommige van die gelijkheidsvrienden dit Nieten.
Dat was geldafpersing in het klein ; maar in het groot
was zij ook gekend. Dumouriez had reeds eenti eerste
krijgsschatting gelicht van 6 millioen 400 duizend kronen
op kloosters en kerkelijke gestichten, terwijl Labourdonnaye en Sta Vlaanderen en 't Doorniksche uitbuitten,
en de Peruviaan Miranda de Antwerpsche gouwe kaal
schoor. Oordeelt even hoe zij 't aanlegden : Eerst vooral
werden al de gemeentekassen ledig geplunderd. Zou de
groote, de eerlijke Fransche natie dat geld , niet beter
bewaren dan plompe boerenkinkels te lande? Doch vratige
wolven zijn moeilijk te spijzen. Doornik en zijn omtrek
moest dan nog aanstctids, op drij dagen tijds, 3 millioen
gulden storten ; n Oostende moest onmiddellijk 8D duizend livres, Gent 200 duizend, Brugge en kleinere steden
in dezelfde verhouding, of als schatting of als leening
opbrengen, wat hetzelfde was onder mildere benaming
(Cfr. Mathot, ibid , bl. 77). » Zoo spande 't ook te
Antwerpen; 3oo duizend gulden moesten seffens ter
krijgskas; ja maar er was reeds zooveel geplunderd,
waar dat geld van daan gehaald?.. Daar bekreunde een
Miranda zich niet om ; leden van 't Magistraat werden
in de kazematten van het kasteel gevangen gezet, totdat
de laatste duit over de tafel rolde. Zulke aftroggelarij
wierd dagelijksch brood voor den overwonneling; en
met zoo's onmetischelijke wreedheid ging die gepaard,
dat Dumouiiez, dat Marat, dat Robespierre zelf er door
geërgerd schenen (i). « Men zei aan de Belgen, » zoo
(i) Men leze o. a. da g ros er Hiitoire des Belges a la fin dat XVIII
siècle, par Ad. BORGNET, plof. à l'Unrversité de L;ège. Torn. 2; 1644
bl. 137-138.
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schreef de Fransche veldheer, « dat zij vrij waren, en
« men behandelde hen als slaven ; men liet hun geen
« enkel bestuur over, men stelde hen effenaf onder
voogdijschap. » Elders spreekt hij nog van « le
brigandage odieux „ der Republikeinen. Marat gewaagt
Ivan de « contributions iniques et odieuses des agents
« de la France f), en Robespierre zelf verklaarde, dat
ser in België « ongehoorde strooperijen gepleegd werden ».
Onder de gedoemde Jacobijnen, op ons vaderland neêrgevallen, onderscheidden zich in de Brusselsche club
de Parijzenaar Chepy, een nieuwe Verres, naar de
getuigenis van Lesbroussart, en die eerre afschuwelijke
befaamdheid verwierf door zijne roofzucht en wreedheid.
(Zie Borgnet, ibid. bl. 147). Zekeren dag treedt hij de
zaal der vergaderde vertegenwoordigers van Brussel binnen, om hun kond te doen, --- men late mij zijne
woorden aanhalen, -- « que vingt ou trente têtes,
a coupées populairement et a propos, étaient une chose
« indispensable en révolution pour la conduire á bien,
« et qu'il faudrait s'y résoudre, parcequ'il ne regardait le
« Brabant que comme une vaste ménagerie ». Voegt
bij dien booswicht ander Fransch uitschot als Estienne
,en Charles, veldheer Moreton de Chabiillant, die zijnen
adellijken oorsprong in allerlei baldadigheden moest
uitwisschen, Alexander Courtois, voor wie p de Omwenteling niet ras genoeg te werk ging, even gelijk Danton
en Lacroix bij hunne intrede te Luik vervnonderd opzagen
(Januari 1793), omdat de straten op hunnen doorgang
met geen twee honderd koppen op pieken beplant waren...
Noemen wij daar eindelijk nog bij de 3o nationale commissarissen, eerloos volk door het Fransch bewind uit de
straatriolen opgeraapt en niet zijne volmacht naar België
gezonden. « Le ministère francais », schrijft A. Borgnet
{ibid , bl. 165), « prit dans la populace des clubs ce
• qu'il y avait d'êtres les plus vicieux ou les plus
« atroces, pour leur Bonner ses pouvoirs et les lancer
o( sur la Belgique ... et cette nuée d'oiseaux de proie
fondit sur potre patrie á la fin de janvier 1793... »
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(Zie bl. i67). De geschiedschrijver noemt ze dan op,
en schrijft er bij : « Plut a Dieu que ces lignes eussent
« le pouvoir d'imprirner a leurs nors Ia flétrissure qu'ils5
« ont si bien réritée, d'óter a ceux qui voudraient
« les imiter l'odieux courage de marcher sur leurs
« traces! » Zij trokken ieder eene jaarwedde van 1 duizend livres, « buiten hunne reiskosten en hunne strooperijen )i, gelijk er Dumouriez bij aanstipt .. Doch
die dertig gemeene kerels, « ignobles tyrans a, zooals
A. Borgnet hen bestempelt, stonden niet alleen voor
hunne taak : een gansche zwerm soortgelijke bloedzuigers
werd hun toegevoegd, « une foule de satellites, avides de
« prendre part aux friponneries de leurs chefs », en
dezen wederom verlieten zich op tal van aanhangers,
gekozen uit de laagste standen der maatschappij, tot
zelfs uit de ii cornmensaux de Bicêtre », uit de rabauwen
der gevangenis! .. Arm vaderland ! Geen wonder, datzulk janhagel zou trachten België in een uitgestrekt
bloedbad te herscheppen ! Lag Frankrijk er niet in,
te stuiptrekken? Geen wonder, zeg ik, dat zij niet achteruitdeinsden voor de afschuwelijke tooneelen van goddeloosheid en barbaarschheid, waar zij in Frankrijk zich,
meê vermaakten !... Geen deftig man bleef nog zeker van
have of lijf; men kon noch gaan of staan zonder den
argwaan der hatelijke Jacobijnen te wekken,.. En dat
hieten zij niettemin het rijk van vrijheid, gelijkheid enbroederlijkheid ! ...
In den loop van December 1792, hadden reeds
hier en daar bloedige wanorders plaats gehad bij liet
planten van den vrijheidsboom. Te Brussel waren Bevreemde kwasten bij de Minderbroeders binnengedrongen,
hadden de kloosterlingen mede naar de Groote Merkt
gesleurd, en daar moesten dezen, willens of niet, met
het straatgeboefte de Carmagnole dansen, al zingende
rond het nieuwe zinnebeeld der moderne beschaving.
Ge kunt denken, hoe zulke handelwijs de deftige bevolking.
ergerde. Dit was echter nog maar een begin. Toen de
Sansculotten op den 24 Januari 1793 te Brussel feest-
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hielden, om, zoo zij zeiden, de opening der Schelde te
vieren, en tevens de vereeniging van Luik, Henegouw en
Vlaanderen met Frankrijk te bekrachtigen, vielen zij woedend en vloekend de Sinte-Goedele-kerk binnen, verbrijzelden schilderijen en beelden, verdelgden en vernietigden
al de wonderen van kunst en pracht, welke het raadshuis
en de vergaderzalen der gilden en ambachten opluisterden,
verscheurden vaandels en behangsels, verstroeiden de
handvesten der neringen, en verbrandden de bewijsstukken
van renten en eigendom der ambachten. Daar was nog
geene maand voorbij, en die zelfde baldadigheden werden
over geheel Zuid-Nederland hernieuwd. Doch ondertusschen hadden de Keizerlijken de Franschen tot Aldenhoven verslagen. Schrik en angst daarop onder de Zonderbroeken ! Wat gedaan? De onschuldige Belgen moeten die
nederlaag uitboeten. Moord en brand getuigen nu, langs
waar de Franschen zijn teruggetrokken, en den 22 Mei
erkende Camus zelf in de Fransche Conventie : « dat men
onnoozele landlieden, die op hunne knieën genade afsmeekten, onmeêdoogend had doodgestoken... en dat er
barbaarschheden waren gepleegd geweest ». Bij overmaat
van ongeluk voor 't arme vaderland, bevool de Conventie,
juist rond dien tijd, al wat in België kostbaar overbleef, goud,
zilver en juviceelen, en in de geestelijke gestichten krachtens
de wet moest aangeslagen worden, naar Rijsel over te
voeren. Daar zou het in zekerheid zijn, ja, daar zou
het altemaal in een roofhol verzameld liggen, in het
bereik van de Republiek. Wat toen over 't geheele land
voorviel, — men was in den beginne van Meert, -- herinnerde de bangste tijden der XVI eeuw. Onze kerken
en gewijde gestichten werden overrompeld, en alhoewel
de wet maar enkel van zilverwerk gewaagde, en tevens
ook de parochiekerken en de voorwerpen, tot eersen
behoorlijken kerkdienst noodig, uitzonderde, toch werd
alles geroofd wat weerde had, missalen, lijnwaad, kanten,
belegsels van kerkgewaden, alles; toch werden weldra de
deuren der parochiekerken eveneens ingeslagen : onze
prachtige hoofdkerken te Gent, te Antwerpen, te Mechelen
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en elders werden ledig geplunderd ; kunststukken der hoogste waarde werden verminkt of vernietigd ; standbeelden,
gebeeldhouwde autaren werden stuk gesmeten; niets, met
een woord, ontsnapte aan de schraapzucht der beven.
Doch nergens wellicht hielden zij zoo erg huis als in de
St.-Goedele-kerk van Brussel. brij dagen lang duurde daar
de verwoesting. Den 6 Meert rukten de Sansculotten er
binnen, wrongen en braken de bronzen versierselen aan
stukken, zonder echter de andere te sparen, sloegen de
relikwiekassen der heiligen dooreen, stroeiden hunne heilige
gebeenten in het ronde weg, onteerden en doorwroetten de
graven, en roofden al wat zij ontdekten in offerblokken en
laden. En o gruwel ! « de heilige hostiën werden uit de
kelken gesmeten, en de Sansculotten en soldaten -vierpen
ze toen spelenderwijze elkander toe, of traden ze godslasterend onder de voeten. » (Zie MATHOT, bl. 138, ibid ).
Volgens Prof Borgnet getuigt, begingen de officieren
zelf die afschtmelijke heiligschennis, terwijl intusschen
hunne soldaterij aangemoedigd door zulk helsch voorbeeld, priesterkleederen aantrok, en processiegewijs, met
standaarden en heilige vaten in de handen, door de kerke
trok, en de vuilste liederen huilde, « hurlant des chansons
obscènes » Een kerel dreef de heiligschenderij zelfs zoo
verre, dat hij niet aarzelde het H. Tabernakel, de plaats
van onzen drijmaal H. God, met vuiligheid te besmeuren !
0 geen wonder, dat de arme werkliedan, gedwongen
daarbij tegenwoordig te zijn, van afgri)zen huiverden,
en hunnen hamer vrijwillig kapot sloegen, om verder
geene sloten meer te moeten breken ! Die baldadigheden
hielden van den 6n tot den 8n aan, en als de woede
dier ellendelingen toen bedaard scheen, en zij met roof
beladen optrokken, lieten zij in St. Goedele niets meer
achter dan stukken en puinen, gebrokene zerken, gapende
graven, onreinigheden overal, en daartusschen de onteerde assche onzer voorouders !...
...« Dat hebben de Franschen gedaan ! »
Zoo spreekt de Duitscher der Rijngouwen, als hij
aan zijne kinderen ,de nog door het gras opstekende
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puinen wijst, welke de Franschen daar eens ophoopten...
En met die gedachte wast de Duitsche zoon op; en hij, hij
verafschuwt den bloedgierigen vreemdeling; hij wil geen
F ranschman worden in zeden en gebruiken ; hij laat aan
anderen de eer, de moordenaars hunner vaderen na te
apen en te huldigen !...
« Dat hebben de Franschen gedaan !
Vlamingen, dit herhalen u ook uwe steden en dorpen ;
dit roepen u toe de steenen uwer straten ; want geenen
voet kunt gij verzetten, of de overlevering vertelt u van de
martelie uwer vaderen, door de ridderlijke Franschen zoo
1afhertig uitgeschud en vermoord ; of zij wijst u op
verbrokkelde gebouwen, op onteerde kerken, veeltijds in
hooischuren of kasernen herschapen, en waar verminkte
grafsteenen de laatste rustplaats van menigen voorouder
nog in aanduiden... Maar, Vlamingen, onthoudt gij ook
wel met vaderlandsch gevoel in de ziel : « Dat hebben de
Franschen gedaan » ?...
Waar bleven nu echter de Jacobijnen met die geroofde
schatten, welke met volle karren op Rijsel afzakten « Wij
weten het niet », schrijft Borgnet. Doch ondertusschen
geraakten de gemoederen in gisting, het wangedrag der
vreemdelingen had de volkswoede ontvlamd, men begon
de koppen op te steken en naar het zweerd te grijpen, toen
Dumoriez' tusschenkomst wat verzachting in den toestand
bracht. Daarop volgde den 18 Meert 1793 de nederlaag
van Neerwinden voor den Franschen veldheer ; op eenige
dagen tijds was het vaderland gekuischt van de uitheemsche roovers, en dierven zij ergens eene wijl vertoeven, dan
konnen zij de vervloekingen hooren weergalmen, die het
bedrogen en verdrukte volk onzer gouwen hun op de
vlucht achternariep.
(Wordt vervolgd.)

J.

MUYLDERMANS.

tent/tett

CI??

LIEDEREN VOOR ONS VOLK,

dit is bewezen, is het lied de
oorspronkelijke vorm der poezie. De gedichten onzer eerste dichters, de barden, waren
niet bestemd om gelezen maar wel om gezongen
te worden hunne krachtige zangen wekten onze
voorvaderen tot den strijd op. De riddergedichten
der niiddeleeuwen verkeerden in hetzelfde geval
ze werden bij middel van den zang door den dichter zelf verspreid. Van daar ook dat de dichters,
zangers werden genoemd, en nu nog op onze
dagen, lange eeuwen nadien, nu dit gebruik van
het voordragen der liederen door de lier begeleid
reeds lang uit de gewoonte is geraakt, spreken de
dichters nog altoos van hunne « luit », van « op
de snaren te tokkelen » en nog veel zulker uitdrukkingen meer, zelfs wanneer ze in 't geheel geen
muziek kennen. Maar dit is toch een bewijs te
meer dat « dichter » en « zanger » vroeger synoniemen waren.
De koningen hadden zulke zangers aan hun
hof, en overlaadcjen ze met eerbewijzen. De edellieden ontvingen de « minnestreels » met open
armen op hunne burchten, en stelden hen hoog
boven 't gemeene volk.
Dan kwam de boekdrukkunst.
Volledige verwarring, volledige omkeering in
de letterwereld. Mag de uitvinding gunstig worden
geheeten tot verspreiding van 't geschreven woord,
I
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toch, mag men zeggen, was ze nadeelig, hoogst
-nadeelig, tot de verspreiding van den zang, tot de
zangerigheid der poezie. Want eertijds was poezie
zang en alleenlijk het oor kon beoordeelen.
Het lied kreeg dan beurtelings verscheidene
vormen, en onderging vele veranderingen. Alras
echter had het den vorm en omvang aangenomen
waaronder wij het thans kennen en werd een vak
in de dichtkunst, van de andere geheel afgescheiden. Tegenwoordig verschijnen liederen, welke van
het lied niets anders dan den naam meer hebben
en alle zangerigheid en welluidendheid missen.
Maar het lied van heden behield met dat der
oudheid toch dit gemeens, dat het voornamelijk
ten dienste bleef der ongeletterden, 't is te zeggen
der min geletterden. Als het waar is wat sommige
over den huidigen 'maatschappelijken toestand zeggen, namelijk dat het volk de vorst is van den dag,
en de plaats der vroegere koningen inneemt, mag
de volksdichter der XIXde eeuw er zich op beroemen, dat voor hem de toestand dezelfde bleef, dat
hij evenals de zanger der vroegere tijden de gunsteling bleef van den vorst. Ziedaar een beknopt,
algemeen overzicht van 't volkslied, van de vroegste
tijden af, tot op onze dagen.
Maken wij nu nader kennis met het volkslied
van heden. Als men de verschillende soorten dezer
eens goed nagaat, bespeurt men alras dat ze tot
drie klassen behooren.
De eerste zijn de liederen zonder gekenden
oorsprong, welke bij overlevering in den mond des
volks liggen. Onder deze is menig schoon pareltje
van echte, reine, zangerige poëzie, De schoonste
onder hen zijn door onze dichters Snellaert, Pr.
Van Duyse, en Willems te boek gebracht. Het
zijn ook deze welke waarschijnlijk zullen blijven
voortleven, en niet als de nieuwere de grillen der
mode zullen ondergaan, en evenras verdwijnen als
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ze opgekomen zijn. Bij uitzondering van die pareltjes zijn de meeste van letterkundige waarde ontbloot en hebben noch maat, noch zin. Maar vader
zong het, moeder zong het; is het dan niet meer dan
natuurlijk dat de kinderen het ook zingen en het
later insgelijks aan hunne kinderen overplanten 1P'
Is hun beschavende invloed gering, toch zijn ze
meestal niet tegenstrijdig met de zeden. Ze leven
voort door de overlevering, ze maken deel van
taalwezen en volksbestaan : hunne verdwijning zou
betreurenswaardig mogen genoemd worden.
Tot de tweede soort behooren de liedjes welke
ofwel op het einde der mis op de marktplaats door
rondreizende liedjeszangers, ofwel hier op de hoeken der straten, in weerwil der policie, gezongen
worden. Ze worden bij de eene of ander gelegenheid hetzij liefdehistorie, grap of moord aaneengeflanst. ' Zijn de liederen der eerste klasse even
ongerijmd als rijmeloos, toch hebben ze het naieve
der onschuld over zich. Terwijl deze laatste bij
hare reeds zoo talrijke hoedanigheden nog ruwheid

en zedeloosheid hebben te voegen. Wat kwaad
hebben die rijmelaars reeds gesticht ! hoezeer hebben
ze het schoonheidsgevoel van ons volk bedorven !
De derde soort van volksliederen, deze die
men bijna niet te hooren krijgt, zijn de zangen
onzer groote dichters, opzettelijk voor 't volk vervaardigd. Ze zijn nochtans talrijk, veel talrijker dan
men, bij den eersten oogslag, wel denken zou.

Doch weinige zijn erin geslaagd hun lied bij het
volk ingang te doen vinden. Waarom ? Omdat het
hun ontbreekt aan twee middelen, welke de andere
klassen ten dienste staan : de overlevering en de
verspreiding door zang . Nochtans waren er eenige
dichters die ten halve slaagden. Noemen wij onder

deze : Frans de Cort, _Pastoor Duvillers, Theodoor
Van Rijswijck, Napoleon Destanberg, Van Peene
en voornamelijk den Antwerpschen, zoo gunstig

gekenden volksdichter Andreas de Weerdt.
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En waarom slaagden deze, al was het slechts
ten halve ? Omdat hunne liederen getoondicht werden op eene gekende zangwijze ofwel door een
volkstoondichter en in beide gevallen door eene
goedkoope uitgave onder het bereik des volks
vielen.
En waarom lukte de tweede klasse zoo opperbest ? Omdat ze de aantrekkelijkheid bezitten van eene
gemakkelijke, lichte zangwijze te hebben. Onze
jongere toondichters daarentegen béijveren zich om
op het eenvoudigste gedichteken onverstaanbaar
muziek te maken ; dit is volgens hen « kunst ». Of
dit waar is, zal ik maar liefst niet bèoordeelen. Aan
eenen anderen kant schrijven onze jongere dichters
prullen, die het N olk niet verstaan kan, en misschien
— wie weet het ? – zij zelve niet verstaan. Het
volk, bij gebrek aan koren, werpt zich op het kaf.
Dat dichters en toondichters, zich dus voortaan
bezighouden met meer in den zin des volks en des
tijds te werken.
Om een onzer idealen te bereiken, namelijk om
die zedenbedervende liederen, die als een kanker
aan onze samenleving knagen, uit te roeien moet
men trachten de liederen zoo volksch, zoo eenvoudig mogelijk te maken.
Een middel blijft er ons nog wellicht over ;
een middel dat langzaam, wel is waar, maar toch
zeker werken moet; ik bedoel : « 't zingen op school».
Ge zult me tegenwerpen. Dit is niet nieuws : men
doet dit re eds zoo lang ! Inderdaad, ja, men doet
het. Maar dat was in 't geheel mijne bedoeling
niet. In 't algemeen, op weinige uitzonderingen na,
leert men onze kinderen uitsluitend kinderliederen.
Dat kan heel nuttig zijn voor onderwijs en opvoedkunde, dit wil ik graag erkennen ; maar het groote,
het eigenlijke dcel ? Juist daardoor gaat het verloren : de zang uit de school op 't veld, in de fabriek,
op 't werkhuis, in den huiskring over te planten,
dit, kan hun onmogelijk zoo lukken.
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Waarom aan onze schoolkinderen geene liederen geleerd die iets om 't lijf houden en die ze
later eerst grondig begrijpen zullen? Als T e dan
volwassen zijn geworden zullen ze die blijven
voortzingen en andere ' oortleeren, hetgeen hoegenaamd met de kinderliederen het- geval niet zijn kan.
Bijvoorbeeld zou men hun : de Vlaamsche Leeuw,
de Arteveldescantate, de Lieven Bauwenscantate,
het Beiaardlied niet kunnen aanleeren ? Al die
liederen zijn het volk waardig en ontsteken een
vaderlandslievende vlam in 't hart. Ja, eerst, in de
prilste jeugd, leere men de kinderen uitsluitend
kinderliederen, maar eens dat het Vlaamsche bloed
hun door de aderen begint te bruischen, welnu dan
is de tijd gekomen om hun liederen te leeren, die
hun later zullen aantoonen hoe groot Vlaanderen
eens wa g, ' en clan zullen ze des te beter zien hoe
diep het nu gezonken is !
Het lied is zonder twijfel het beste middel
tot de verzedelijking, en uitbreiding van het gezonde denkbeeld ; een middel dat dikwijls lukt, daar
waar alle andere schipbreuk lijden.
Toen in 1830 onze goede Vlaamsche bevolking,
door Walen, Fransehen, Franschgezinden opgehitst,
zijn eigene broeders aanviel onder 't zingen van
Fransche spotliedeien, toen, was Vlaanderens letterkunde haren val heel nabij. Helaas ! het is bijna
onnoodig het u te zeggen : de verbastering, die
zulke groote -k erwoestingen aanrichtte, speelde ook op
't gebied van zang, en vooral daar, hare hoogst
noodlottige rol. Van dan af hoorde men niets anders
meer zingen dan Fransch : Fransche koren in onze
zangmaatschappijen, Fransche romancen in de salons
onzer begoede klassen; ja, Fransche liederen in den
mond onzer teen zoo Franchgczinde volksklas.
Ziedaar, Bene kwaal, eene ware kwaal, die wij
reeds sinds zoovele jaren bestrijden.
Gelukkig, en met recht mag ik dit woord
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gebruiken, heeft onze Vlaamsche beweging hier
overgrooten vooruitgang gedaan en krijgen de
Vlaamsche koren, hoe langer, hoe meer de bovenhand.
Met de romancen, echter, is het slechter gesteld;
en het zal, geloof ik, nog heel wat duren eer onze
juffertjes het Vlaamsch waardig zullen achten hunner zoete, lieve stem, en afstand zullen doen van
hun Fransch repertorium waarin « amours » doorgaans zoo bevallig rijmt met « toujours
Hier is het nog dat de school, en alleen de
school doelmatig werken kan, ten einde die Fransche prullen uit onze salons te verwijderen en ze
te vervangen door de gewrochten onzer groote
Vlaamsche en Noord- Nederlandsche meesters.
Eindelijk om tot het eigenlijke volkslied terug
te komen, wilde ik graag nog een woordje reppen.
Gaat men nu niet denken dat het volk heel en al
onverschillig is aan wat men het opdischt ; zoover
zijn we, God zij dank, niet gekomen. Het geldt
hier slechts liederen ; eersten, natuurlijk in den zin
des volks te schikken, zoowel op letterkundig als
op toonkundig gebied, en tweedens, die liederen
niet alleen in prachtbundels, maar ook, en voornamelijk, in goedkoope afleveringen uit te geven ; ja,
in losse blaren zelfs.
Het volk zingt in vreugde, zoowel als
TOUW : het kan den zang niet missen.
Aan u dan, Vlaamsche dichters, toonkundigen,
de zeden des volks te vertijnen ; aan u om zoo bij
te dragen tot de verheffing van het ons zoo inniggeliefde Vlaamsche volk!
HECTOR BALIEUS.
Gent.

EMEEZERIZZI
INVLOED DER H. SCHRIFT OP ONZE TAAL.

n onze dagen, waarin zooveel geschermd wordt
met Folclore, met oude volksdichten en spreuken, waarin èn aan de f.euvensche, èn aan
de Amsterdamsche Universiteit men zich zoo ontzettend'
veel moeite geeft, om oude sages, liedjes, spreekwoorden,
karakteristieke uitdrukkingen enz., op te diepen en
wederom aan 't daglicht te brengen, mag er, ons inziens,
ook wel eens op geduid worden hoe menige zinsnede,
hoe menig gezegde, hoe menig spreekwoord wij uit deoude, doode Talen, het Latijn o. a , hebben overgenomen en bijzonder .— waai op wij voor alles willen
neerkomen — uit de H. Schrift, den H. Bijbel, het
Boek der boeken.
Reeds vinden wij hier over eerre over merkwaardige
aanmerking in de « Letterkundige Studiën » van Simon
Gorter (i) waarin hij een chapitre wijdt aan de « Beeldspraak », die te ,goed bij onze kleuren van pas komt,
om ze niet op 't doek te brengen.
De begaafde en scherpzinnige dominé zegt daaro. m. : « Dat de Bijbel, door ons volk niet maar
« eerst sinds de Hervorming gebruikt en geliefd, maar
« toen tot dagelijksche spilze geworden, zijn eigen- « aardig werk op haar (de Taal) drukken zou, was te
« voorzien. Wie zal den invloed berekenen dien hijst

(i) Uitgave var, P. N. Van Kapen en Zoon. Amsterdam, 18gr.Derde druk, « Over Beeldspraak » bladzijde : 193
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« geoefend heeft? Kind des doods, schaduwen des doods,
« groeve , der vertering, beden des overvloeds, der
« vreugde, en de r bedwelming, het hart breken, gare« len voor de Twijnen, licht onder de korenmaat, duiven« onschuld, slangenvoorT ichtigheid, den eersten steen
« werpen, deze uitdrukkingen — gij hebt ze uit hon« Berd andere maar voor 't grijpen -- zijn op Israëlie« tischen bodem gewassen »....
Meer in 't bijzonder vinden we hierover uitgewijd
in eene studie van Dr Dreibach, waarvan we enkele
voorbeelden zullen aanstippen en waarbij de welwillende
lezer ook de onzen zal vinden.
Vele gezegden, spreuken en spreekwoorden weet
de kleinste schoolknaap, die zijne Bijbelsche Geschiedenis kent, ons reeds af te leiden. Al :Hoge hij den juisten
zin niet dadelijk er van vatten, hij zal u toch onmiddelijk
te woord staan, als ge hem spreekt van Babylonische
spraakverwarring, want onmiddelijk rijst hem die hooge
toren voor den geest, waarvan de meester op school
zoo mooi wist te vertellen. Vraag hem eens of hij het
Benjaminnetje van de Familie is, en hij zal U weten
te antwoorden, dat Vader Jacob ook een Benjaminnetje
had, die de jongste was van zijne Broeders. Zeg eens
aan dien jongen, die zijnen makker zoo broederlijk den
bloedenden vinger verbindt, dat hij de barmhartige
Samaritaan speelt, en hij ziet dadelijk de bontgekleurde
schoolplaat opdoemen, waarop de barmhartige Samaritaan naast zijn muildier met den gewonden zieke
beladen zoo medelijdend geschilderd is.
Spreek niet bid nevelachtig weêr van Egyptische
duisternis, of hij somt U onmiddelijk alle plagen van
Egypte op. Hij weet net zoo goed te spreken over een
Judaskus en een Kainsteeken, over een Jobsgeduld
en een Salomonswijsheid, als gij of ik. Brengen ze U
t'huis een treurig bericht, hij zal U eveneens van een
;z: obsbode weten te vertellen uit de Schriftuur, even
goed als hij daaruit weet, dat 't gemeste kalf slachten
precies geen Jobstijding is, want, zou hij U leuk ge-
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noeg duiven antwoorden, ook in de Gewijde Geschiedenis staat, dat ze kermis hielden en 't gemeste kalf
geslacht werd, toen de verloren Zoon terug was.
Ziedaar, waarde Lezer, reeds zoovele Schriftuur'voorbeelden, die ook wij dagelijks gebruiken en met
recht bij ons ingeburgerd zijn. Ze zijn zoo duidelijk,
dat 't overbodig is langer er bij stil te staan.
Doch van meer bijzonderen aard zijn o. m. de
woorden :
I. Aalmoes, Van 't Grieksch eleemosyne di. barmhartigheid, weldadigheid. Dit woord is door middel der H.
Schrift ook tot ons overgegaan. In zijn huidigen vorm
zou men zijn vreemden oorsprong moeielijk herkennen.
Dit is ook 't geval met andere woorden, zooals : Kerk
-van Kyriake, gemeenschap des Heere ; oudnederduitsch :
Kimka ; oudhoogduitsch : Kiricha, Chirihha ; huidig
Duitsch : Kirche ; Engelsch : Church.
Zoo ook : duivel van 't Lat. diabolus ; oudsaks :
diubal ; oudhd. : tiuval ; mhd. : tiuvel ; D. : teufel ;
Fr. : diable. In eersen ten huidigen dage nog bewaarden
codex der Vatikaansche Bibliotheek lezen we in eene
afzwering en geloofsbelijdenis door den H. Bonifacius
in de Kerkvergadering van Lestinen, zuidelijk van
,Binche, in 74 5 voorgeschreven
Forsachistu diabolae ? — Verzaakt gij den duivel.
Ec forsacho diabolae. = Ik verzaak den duivel.
In het Wessobrunner Gebed, ook uit de VIII eeuw
lezen we :
Cotero tateo tohti enti craft tiuflun za widarstantanne. = Tot goede daden deugd, en kracht om de
duivelen te wederstaan.
Eveneens straat, van 't Lat. steenere, uitspreiden,
strata, (via strata, belegde weg) ; oudzw. : strata ;
angls. : straet ; eng. : street ; oudhd. : strata ; mhd. :
straze ; D. : strasze.
Desgelijke is disch, van 't Lat. discus, schijf of Fr.
disque ; Ital. : desco ; oudsaks. en angls. : disk ; engl. :
dish ; oudhd. : tisc ; D. : tisch.
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Eene andere afleiding, meermalen gehoord, doch
die mij niet zoo aannemelijk schijnt, is de klankverwisseling van 't Lat. mensa, tot densa, tensa, tisch.
2. Iets rond bazuinen — iets aan de groote klok
hangen, zoodanig dat Jan en alleman 't terstond weten.
Dit gezegde heeft zijne beteekenis uit Matth. vr. 2:
Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere (de
cursiveeringen in de Schriftuurteksten zijn van ons)
ante te sicut hypocrytae faciunt in synagogis et in
vicis ut honorificentur ab hominibus. Als gij aalmoe—
sen geeft, dan moet ge zulks niet met bazuingeschal
aankondigen gelijk de huichelaars doen in synagogen
en straten, om van de menschen gezien en geprezen te
worden, m. a. w. dan moet ge geen opzien baren, niet
op de groote trom slaan net als schijnheilige comedianten, die op openbare pleinen en plaatsen met groot
vertoon en veel praal rondbazuinen, dat ze goedgunstig
zijn om van de menschen gezien en geprezen te, worden.
De Phariseërs, die gewoon waren met groothansigheid
aalmoezen te geven, rijpen het bedelvolk met bazuin en trompetgeschal te zamen.
Onwillekeurig komt ons voor den geest een ander
bazuingeschal, dat wij ook hiermede in verband durven brengen, nl. dat der engelen voor 't laatste oordeel
Oordeel, en wel, zooals de H. Schrift het ons leert, aan
de vier uithoeken, zoodat er geen sterveling zal gevonden
worden, die het uitbazuinen niet zal vernemen.
3 Godsakker, voor kerkhof, een woord, dat ook
in onze preek- en schrijftaal geredelijk ingang heeft
gevonden. Deze zinrijke en beteekenisvolle naam voor
christelijke begraafplaats of doodenakker, is geheel
volgens de leerwijze der Brieven van Paulus gevomd,
alwaar de Christenen «Godsakkers» genoemd worden
(I Cor. I I I , 9.) en de lichamen der afgestorvenen als
zaadkorrels voor den dag der opstanding beschouwd
worden. Dei agricultura estis, Gij zijt als een akker,
die we met God bebouwen.
Ook verschillende uitdrukkingen voor « overledene »
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b. v. de ontslapene (hij is in den Heer ontslapen)
e. a. komen voort uit de H. Schrift, en er ligt eene
geestelijke leering in, nl. van de verrijzenis der lichamen.
Eveneens is aan de Schriftuur ontleend het overbekende gezegde : hij rust in Abrahams schoot. Zoo
staat er bij Lucas, xv r, 22, Et portaretur ab angelis
in sinum Abrahce. Abrahams schoot is de rustplaats
der Patriarchen, alwaar zij Christus verwachtten. Men
zegt «in Abrahams schoot,» wijl de kinderen, die tot
den Vader gaan, die hen bemint, als in zijnen schoot
opgenomen worden.
4. - Talent, eigenlijk eene bepaalde geldsom b. v.
het attische talent bedroeg 2400 gulden. Door het
bijbelsche spraakgebruik, nl. door de bekende vergelijk »
king van de toevertrouwde talenten, heeft 't wool d de
beteekenis van « natuurlijke aanleg, geestesgave », verkregen. In dezen zin wordt het thans uitsluitend gebezigd.
De Schriftuur spreekt van de talenten in Matth. xvi i i r
-24 en xxv, 15, 16, 20, 22, 24, 25 en 28.
5. Zijne handen in onschuld wasschen Deze
spreekwoordelijke uitdrukking is genomen uit de lijdensgeschiedenis van Christus, Matth. xxvi i, 24. « Toen
Pilatus zag, dat hij niets kon uitrichten, maar dat er
nog meer tumult ontstond, nam hij water, ging zijne
handen wasschen voor het volk en zesde : « ik ben onschuldig aan het bloed des Gerechte » Door deze symbolische
handeling van 't handenwasschen wilde de landsbestuurder zich openlijk vrij maken van de schuld
aan 't bloed, dat hij tegen zijne rechterlijke overtuiging
in op de schandelijkste wijze aan 't volk wilde prijsgeven.
Voor de Joden was deze beteekenisvolle handeling
niet nieuw, wijl het ook bij hun wettelijk voorschrift
was, dat bij een moord, waarvan de dader onbekend
was, de bewoners van de naàstbijgelegene plaats zich
de handen waschten en zich daarbij onschuldig verklaarden. (v Moz. xxi, 6.)
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Ook den Grieken en Romeinen was het wasschen
.der handen als symbool der reiniging niet vreemd.
Uit diezelfde bron komt ook nog : iemand van
,Pontius naar Pilatus sturen.
6. Naar iemands pijpen dansen. Bij Matth.
xi, 16. lezen we : « waarmede zal ik echter dit geslacht
vergelijken ? Het is als de kinderen die op de markt
zitten en hunne makkers toeroepen en zeggen : wij
hebben u met (vroolijk) pijpenmuziek (instrument als bij
de toenmalige huwelijksfeesten) onderhouden en gij
hebt niet willen dansen (cecinimus vobis, et non saltastis), wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet
geweend. » Wat betreft het punt van vergelijking in dit
beeld, zegt Dr Dreibach, beteekent de tegenstelling der
beide zinspelingen de tegenstelling in het uiterlijke
verschijnen en optreden en in de leefwijze van Johannes
den Dooper en van onzen Zaligmaker. De kinderen
zijn de Joden, meer beperkt de Phariseërs en Sadduceërs,
,die vrienden echter die tot meespelen worden opgeroepen
zijn Johannes en Jesus. De Joden verlangden, men
moest zich juist naar hunne afwisselende luimen en
nukken schikken, men moest, gelijk ook wij in een
dergelijk volgens deze plaats genomen beeld zeggen,
altijd naar hunne pijpen dansen. (Bisping, exeg. handb.
I, 257.) Leefde Johannes in strenge verstorvenheid en
boetpleging, zoo verlangden zij (voornl. de Sadduceërs)
,dat hij een meer deelnemend, meegaand leven
(heiteres Leben) moest voeren ; leefde Jesus daarentegen
als menschenvriend zich de armen, zieken en zondaars
aantrekkend, zoo vorderden zij (nl. de Phariseërs) een
meer teruggetrokken, afgestorven leven (eine dustere
Strenge).
7. Op de daken prediken Matth. zegt X, 27 : quod
in aure auditis, praedicate super tecta, ; Lucas geeft
aan xt i, 3 : quod in aurem locuti estis in cubiculis
praedicabitur in testis. De leer, die ik u voor weinige
-,00ggetuigen gepredikt heb, moet ge openlijk aan alle
,menschen leeraren. De daken der huizen in den Orient zijn
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plat. Niet zelden hebben openlijke bekendmakingen plaats
van af de daken. Doch hier is bedoeld, dat de Apostelen
Christus' leer aan de wereld zouden openbaar maken.
Ook bij ons is v. d. de beteekenis er aan gehecht van,
groote ruchtbaarheid geven aan eene zaak, zoodat ze
algemeen bekend wordt
8. Zijn licht onder eene korenmaat zetten. Dit
gezegde wordt evenzeer bij ons in denzelfden zin gebezigd als ten tijde van Christus. In Matth. lezen we :
v, 15, :, Neque accendunt lucernam, et ponunt earn sub
modio. Dat moet ge niet doen, zegt Christus, want
dan gaat het licht uit en mist zijn rede van bestaan.
Marcus spreekt eveneens daarvan : Numquid venit
lucernam ut sub modio ponatur `z 1v, 21. Zoo ook
Lucas xi, 33 : Et in abscondito ponit, neque sub modio.
Menigmaal, waarde Lezer, zal 't u gebeuren, datge dezelfde spreekwijzen uit de H. Schrift zult ontmoeten, zoowel in de Vlaamsche en Hollandsche taal,
als in de Duitsclie en Fransche Veelvuldig zijn de
spreuken en spreekwoorden, die ook weerklank vonden
bij ons ; met alle billijkheid hebben ze reeds van oudsher burgerrecht verkregen.
Het ligt niet in onze bedoeling thans breedvoeriger
er over uit te wijden, we willen alleen de attentie er
op vestigen.
Om derhalve niet langdradig te worden, zullen we
nog slechts enkelen, die weinig of bijna geene uitlegging
behoeven er aan toe voegen en U verwijzen naar
de plaatsen in de H. Schrift waar ze te vinden zijn.
Er wordt in dezen woeligen tijd van socialisme,
dat met een zwarte kool dient aangeteekend te worden,
zooveel gesproken over loon en arbeid, over onderhoud
en voedsel van den werkman, zoodat ons dagelijks de
'spreekwijzen voor oogen worden gehouden : de arbeider
is zijn loon waard; een arbeider is zijn voedsel waardig.
Welnu, diezelfde gezegden zijn niet van gisteren of
vandaag, maar zijn letterlijk ontleend aan de H. Schrift :
.Dignus enim est operarius mercede sua. Luc. x, 7.
Dignus enim est operarius cibo suo. Matth x, io.
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Gaat er een zusterke naar 't klooster, wordt een
priester gewijd, hoe vaak hoort men dan niet zeggen:
Zij (hij) heeft het betere deel gekoTen. Vergelijk nu
Lucas x, 42 : Maria optimam partem elegit, quce
non auferetur ab ea.
Het spreekwoord : komen als een dief in den
nacht, is te overbekend. Letterlijk vinden we het wederom in den Bijbel : Dies Domini, sicut fur in nocte,
ita venit. (t Thes. v, 2 ) Evenals : Adveniat autem dies
Domini ut fur. (I I Petr. I i t, t o)
Dergelijken zijn : Medice, cura te ipsum. (Luc. iv, 23.)
Geneesmeester, genees u Telven.
Tene quod habes . . Apoc,
Houd wat ge
hebt. Onnoemelijk veel zijn soortgelijke spreuken, die
reeds bij de Ouden bekend waren, en als zoodanig
reeds in den Bijbel aangehaald worden ; b. v : Waar
het hart van vol is, loopt de mond van over • Matth. x11,34.
Waar u M, schat is, daar is ook u,p hart. Brief aan
xi
Eere, ,uien eere toekomt ; i Cor.
xv, 33. Slechte gezelschappen bederven goede reden.
Zoo zijn uit het lijden van Christus afkomstig, de
veel gebezigde worden : lijdensbeker en bloedgeld. Zoo
weer uit R. x i , , 6, de Sionsivachter, voorvechter van
het geloof. Sion was de berg en de burcht van David.
Sprekende over allerlei volk gebruiken we wel eens
de uitdrukking : Krethi en Plethi, eigenlijk de wachters en boden van David.
Deze aanhalingen laten zich nog met duizenden
vermeerderen ; doch waarom zoo ver loopera ? Het zij
ons thans genoeg te weten, dat ze als een doorslaand
bewijs gelden van den machtigen invloed der Bijbelschei
geschiedenis en der christelijke leering op de ontwikkeling der volkstaal uitgeoefend. De ongeloovige, zoowel
als de geloovige, gebruiken ze onbewust. Deze zoowel
als gene spreken van gepleisterde graven, van een gouden kalf, van een alpha en omega, van bergen verletten,
van een slaap als die van Jonas.
Doch, waarde Lezer, wij durven thans niet langer
T i I, i i .

de Rom.

t t ,,

i
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hierbij stilstaan, immers men mag nooit te veel hooi
op zijn vork nemen. Laten we dan, al zij het te
elfder ure sluiten (Ergo qui circa undecimam horam
verser, Matth. xx, 9) mEt de opmerking, dat, als
men somtijds meent, een heel mooi en niet alledaagsch
spreekwoord gebezigd te hebben, dit vaak al van zeer
ouden datum is en duizenden het duinende jaren voor
u reeds lang gebruikt hebben, want er is niets nieuws
onder de ron (nihil sub sole novum. Eccic. i, ro.)
Waarde Lezer, indien deze kleine bijdrage uwe
attentie opnieuw op de waarde der Schriftuur in zake
van taal en hare afleiding gevestigd heeft en indien
die voorbeelden U mogen blijken als een afdoend argument voor den machtigen invloed der H. Schrift op
de volkstaal, dan meenen we hierdoor volkomen ons
doel bereikt te hebben, en we sluiten daarom blijmoedig
deze bijdrage, indachtig tevens aan 't ingeburgerd
spreekwoord, dat iedere dag genoeg heeft met rijn
eigen kwaad. Sufficit diet malitia sua. (Matth. vi, 34.)

Amsterdam.
TH.

R.

MIZEZZIE 11 2
FLAUBERT.

IJ erkennen

gereedelijk dat de schrijvers der XVII°
en XVIII e eeuw, te weinig acht hebben gegeven
op wat men noemt « Couleur locale » en dat
Í
zij eene menigte van woorden, ten onrechte hebben in
,den ban geslagen, om onedel- en onwaardigheid. Het
pleit echter voor hen dat de oudheidkunde toen nog in
de doeken lag en dat de preutschheid hunner lezers niet
dulde dat men termen onder de oogen bracht die de
huidige boekenlezers, vrij wat talrijker en min kitteloorig
geenszins ergeren.
Dit miskennen der geschiedenis en der oudheidkunde
heeft aanleiding gegeven tot lachwekkende voorstellingen
Zoo zagen ' wij personagen uit 't Oud Testament, gedost
.als kruisvaarders; Joden, offerdieren slachtende, onder
gothieke zuilengangen ; de bruiloft van Cana ingericht
als een galafeest der XVI e eeuw; de H. Maagd Maria
,die leert spellen in een geprint boek, onder de leiding
van de H. Moeder Anna, dragende eenen,.. bril.
De voorstanders van « Couleur locale », hebben den
banvloek uitgesproken tegen die « anachronismen » en
,opdat zulke afschuwelijkheden hunne gewrochten niet
ontsieren zouden, gaan zij ter school bij de geleerden
die hen bekend maken met de wetten, zeden, kostuimen,
feest- en rouwplechtigheden niet alleen hunner tt;dgenooten, maar ook van de oudste Romeinen, Grieken,
Assyriërs, Egyptenaren, Carthagers enz. De geschiedkunde,
tde getrouwe weérspiegeling van verleden en verdwenen
beschavingen zijn hoogst wenschelijk, maar hoe lichtelijk,
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bij gebrek aan vaste wetenschap, schept de inbeelding
toestanden en bijzonderheden die met de waarheid geenszins strooken en niet min eenen banvloek verdienen dan
de « anachronismen » der oukens. Eveneens staat het
met den woordenkeus. Delille zou liever zijne pen gebroken
hebben dan het woord « épingle » te gebruiken. Onze
huidige « realisten » hebben aan vele gedoemde termen
hun burgerrecht teruggegeven, maar tevens al te sterkgeurende woorden in de leeskamer binnengebracht.
Flaubert bedrijft de gezegde dubbele fout : hij zondigt
tegen de oudheidkunde en tegen de kieschheid in den
woordenkeus. Ik neem aan dat zijn penseel getrouw
heeft gemaald bij voorbeeld de « Noce Normande » met
de veelvormige en veelkleurige voertuigen opgepropt met
genoodigden, oude en jonge, gesteken in eigenaardige
kleederpakken en deelnemende aan langgerekte smul- en
danspartijen wier gevolgen al te veel op zijn Teniers worden voorgesteld. 'Maar op welken grond ligt de « Couleur
locale » van Salammbó, roman die zoo groote opschudding verwekte in de lezers- en schouwburgwereld? Welkeschrijvers hebben aan Flaubert de stof geleverd welke hij
zoo kundig ontplooit en voor onze verbijsterde oogen
openspreidt?
Salammbó is de dochter van Hamilcar, de zuster
van Hannibal. Zij heeft voor zending den mantel der
godin Tanit te ,bewaren. De fortuin van Carthago hangt
van het bezit van dien mantel af. De barbaar Mathó
rooft het Palladium, maar uit liefde voor Hamilcar's
dochter geeft hij hetzelve terug. De oorlog wordt woedend
voortgezet. Mathó verraden en gevangen, onderstaat
schrikkelijke folteringen. Salammbó heeft zich eerst
verheugd om de nederlaag van 's lands vijanden, maar
hare liefde voor Mathó vergalt haar leven dat ondragelijk
wordt. De priester van Moloch klieft haars minnaars
borst in twëen en het trillend harte wordt aan de zon
ten offer geschonken Bij dit schouwspel valt Salammbó
schielijk dood. -- Van waar komen al de bijzonderheden
die de vijf honderd bladen van den roman vervullen?
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Nog eens aan welke oude bronnen heeft Flaubert geput?
Wie vertrouwde hem de tooverroede waarmede hij
Chartago voor onze oogen doet verschijnen juist als
Bcedeker ons bekend maakt met Rome, Parijs en Londen?
En indien al die bijzonderheden enkel de kinderen zijn
van Flaubert's scheppingsvermogen, wat moeten wij
denken van de getrouwheid zijner « Couleur locale »?
« Salamm be) ! Fantaisie d'un cerveau extravagant! »
zegde een criticus.

Flaubert steekt Zola naar de kroon. Hoort het
verhaal van de lijfstraf van Hannon. « Les mercenaires lui arrachèrent ce qui lui restair de vêtements, et
I'horreur de sa personne apparut. Des ulcères couvraient
cette masse sans nom; la graisse de ses jambes lui cachait
les ongles des pieds; it pendait a ses doigts comme des
lambeaux verdatres ; et les larmes qui ruisselaient entre
les tubercules de ses joues, donnaient a son visage quelque
chose d'effroyablement triste, ayant l'air d'occuper plus
de place que sur une autre figure humaine. » .... En
elders : e Quand la nuit fut descendue, des chiens a
poil jaune, de ces bêtes immondes qui suivaient les
armies, arrivèrent tout doucement au milieu des Barbares.
D'abord, ils léchèrent les caillots de sang sur les moignons
encore tièdes ; et bientót ils se mirent a dévorer les
cadavres, en les entamant par le venire. » En dat noemt
men fraaie letteren » !!
E. PAUWELS.
«

***AigrAigAligrAig,--Ifik******
gg gi i Vigtikitaistaa,
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Is een droevig tafereel, lezer, dat wij aanschouwen.
In eene eenvoudige kamer, ligt eene, nog betrekkelijk
jeugdige vrouw op het ziekbed. Het vermagerd gelaat van de zieke getuigt van veel lijden. Schoon moet zij weleer
geweest zijn die vrouw. Dat zeggen ons nog die regelmatige
trekken, die vriendelijke helderblauwe oogen. Maar het lijden
gaat niet ongemerkt voorbij, het groeft lijnen in het voorhoofd,.
het brengt harde trekken om den mond.
Twee nog jeugdige meisjes liggen geknield voor het ziekbed. Beiden zij n schoon, doch welk een verschil De jongste
die nauwelijks zestien jaar kan tellen, gelij kt aan een dier
gestalten, welke de zuidelijke meesters zoo heerlijk op het
doek kunnen tooveren. Een rijke schat van zwarte, gitzwarte
haren spelen om haar hoofd en hangen in rijken overvloed
over rug en schouders ; die donkere oogen schitteren als
diamanten, het helder blank van het gelaat schijnt getemperd
door de warme zuiderzon.
De andere, een paar jaar ouder, is het beeld der zieke
vrouw. Zoo moet ook deze geweest zijn, toen zij was in de
lente haars levens. Zacht blauwe oogen geven aan dat welgevormd gelaat dien zachten, vriendelijken ernst, zoo zeldzaam
bij de jeugdige schoonen. Blonde lokken omkransen het
gelaat. 't Is de schoonheid, doch de zachte, zoete schoonheid der lente.
Beiden zijn diep, diep bedroefd. De vrouw, die daar
nederlag, is hunne moeder, en de dood is niet verre meer. De
laatste sacramenten der stervenden, zoo indrukwekkend en
troostvol tevens, zijn der zieke reeds toegediend, en nu ligt ze
daar, met moeite ademend, terwij l hare handen de handen
omknellen van hare lievelingen.
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Ja, het sterven N lel haar hard ! Zij liet een dubbelen schat
op de wereld. Wie zou de schutse zijn van de kindei en, die zij
zoo teeder beminde ? Vrienden, op welke zij kon vertrouwen
had ze weinig. Toen haar echtgenoot, de gevierde kunstenaar
nog leefde, was hare woning immer gevuld. Doch toen zij
weduwe wis gewolden. en het cok hier bleek, dat de kunst
meer roem dan geld had opgebracht, varen de vrienden van
weleer verre.
Zij was alleen met hare teerbeminde kinderen. De toekomst
dier kinderen beangstigde de moeder in dit laatste uur. De
toekomst vooral van Amalia, hare jongste lieveling. Deze was
geheel het beeld van haar te vroeg gestorven echtgenoot. Niet
alleen wat het uiterlijk betrof, neen, ook in haar biuischte het
vuur dei kunst ; ook zij beminde de wereld, de gezelschappen,
de vermaken, en slechts met moeite had zij zich aan het
stille leven harer moeder en zuster gewend na haars vaders
dood. Haar eenigst genot was voor hare piano. Tooverend
schoon wist zij klagende melodieen of jubelende tonen het
instrument te ontlokken, tot zij zich leenden als het vorstelijk
tooisel harer zilveren, engelreinestem.
Voor dat kind vreesde de moeder.
Niet voor Maria, hare oudste dochter. Deze was immer
haar steun geweest, deze had altijd haar vermaak gevonden in
het gebed of in het weldoen der armen.
« Maria », fluisterde de Moeder, en haar stervende blik
was zoo onrustig, « Maria, zult gij voor Amalia eene Moeder
zijn ? Zult gij over haar waken, als ik niet meer bi d haar ben ? »
« Ik beloof het u zoete, lieve moeder », en het blonde kind
kustte haar met den hartstocht der liefde. « Vrees niet, moederlief, ik zal over haar waken, en is het noodig, lijden voor haar. »
En Maria trok hare jongere zuster dichter tot zich, en kustte de
tranen van hare wangen.
« Amalia, lieve engel, gij zij t nog zoo jong, van u te scheiden valt mij dubbel hard. — Wees Maria gehoorzaam. Bid
veel, o bid veel, vrees, vrees de wereld. Ze is zoo bedorven ! Van
uit den hemel zal ik toch over u waken en neen, neen, gij zult
niet verloren gaan ».
Het jeugdige meisje wierp zich snikkend op hare moeder :
het spreken was haar onmogelijk ; doch die handdruk, die kus
was zoo welsprekend. Wie zou eene stervende moeder iets
kunnen weigeren ?
Het spreken had de laatste krachten der vrouw uitge-
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put. « Bidt,
kinderen. — Ik — sterf ». Nog bewogen zich de lippen der moeder. Nog zag hare laatste blik zoo
bezorgd naar haar jongste kind, nog eene zucht — en de twee
meisjes, die zich in elkanders armen wierpen waren veezen.
De laatste bede der moeder was een gebed geweest voor
hare jongste beveling.
mijne

Een vijftal jaren zijn veiloopen 't Is zoo spoedig uitgesproken, een vijftal jaren, en toch — hoevele dagen, hoevele
uren, hoevele minuten bevatten ze niet van lijden! Hoe
traag gaan ze dan niet voorbij ! Wat is het dan niet eene
tijdruimte, vijf lange jaren !
In een salon van het voornaamste hotel der hoofdstad
lag eene dame op een prachtigen sofa. Kent gi j ze nog de
Amaliavan i6 jaar ? Hoe rijzig is thans die gestalte I Wat een
gloed in die donkere oogen! Wat een rijkdom van schitterende
lokken !
Een sierlijk kleed van hemelsblauw satijn, met kostbaar
kantwerk afgezet, doet de schoone gestalte nog meer uitkomen.
Schoon is ze, gelij k ze daar neder ligt, en toch ligt er een
droevige trek om dien fraai gevormden mond, toch staren die
oogen zoo somber voor zich, toch schijnen droevige gestalten
haar geest voorbi j te gaan.
Men klopt, en terwij l zil een traan wegvaagt, welke over
hare wangen rolt, boodschapt men haar, dat het ri j tuig voor is.
Amalia staat van haar zetel op en het prachtig gewaad
sleept in rijke plooien over de kostbare tapijten.
De schouwburg is tot de laatste plaats bezet. De godin
.der zoete zangen zou voor de eerste maal in de hoofdstad
optreden. -- Waar zij ging, N as hare tocht een triomftocht
geweest. — Lelien en rozen strooide men voor hare voeten,
wanneer zij de wereld betooverde door hare hemelsche stem.
Waarom had zij immer de hoofdstad vermeden ? Waarom
elke andere plaats het geluk van haar optreden te verschaffen
en de hoofdstad uit te sluiten van dat genot? Waarom mochten
de kostbaarste bloemen overal elders de b eroemde zangeres
worden aangeboden en scheert zip de stad van weelde en
rijkdom te ontvluchten 2
Men noemde het de grillen eener kunstenares, doch zij,
zij wist wel beter. Kon zij zingen in de plaats, waar hare zuster
A,
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boete deed, boete voor haar ? Kon zij de jubelkreten hooren,
in de plaats, waar hare zuster slechts getuige was van de
zuchten en klaagtonen der lijdende menschheid ?
En toch, toch was zij gekomen ; zij wist zelve niet waarom. Maar iets, iets onbekends dreef haar naar de hoofdstad,
welke zij immer had gevlucht.
Thans trad zij hier op, oor 't eerst.
Bij haar optieden ging er een bewonderend gemurmel op
in die groote, rijk verlichte feestzaal. Stil weid het eindelijk,
doodelijk stil, toen die zilveren stem weerklonk. Zoete tonen
weerklonken, eenvoudig als de zang van den nachtegaal, doch
ook even zuiver, even rein, even Liefelijk. En wanneer eindelijk
die stem zich verhief, wanneer jubelende melodieen weerklonken, wanneer de koningstem zich deed hooren in al haar
omvang, in al haren rijkdom, in al h ire weelderige pracht, dan
borst men los in geestdriftvolle toejuichingen, dan was de
' betoovering algemeen en wies p men kostbare bloemen voor
de voeten der zangeres, de koninginne der kunst.
Depiachtige tonen van het machtig orkest ontvingen dien
avond minder bijval. Men wilde enke l de zangeres hooren,
die als eerre godin tooverde met hare stem; tooverde met
de melodieen; de prima donna die allen in verrukking bracht.
En toen de laatste tonen waren weggestorven, en de
zangeres voor 't laatst verscheen, toen stonden allen op in
geestdriftvolle bewondering, en brachten hulde aan de kunst
in persoon van hare priesteres
Was de gevierde vrouw gelukkig ?
Weer ligt zij op haren sofa , hare oogen staren thans op
een portret dat zij voortdurend aan hare lippen brengt en
tranen stroomen over hare wangen « Hebt gij die bijvalskreten gehoord, lieve moeder ? » fluistert de kunstenares.
Was het hierom dat gij zoo vreesde voor uwe Amalia ? Maria,
ben ik u gehoorzaam geweest ? 0 wereld, wereld, ja wel zijt gij
.gevaarlijk I Waar is de ieine onschuld mijnei kinderjaren ?
Waar is de zoete vrede van het kinderhart ? Waar 2 »
Terwij l de zangeres daar mij merend nederzit, wordt haar
een blief overhandigd Lusteloos opent zij de enveloppe, zij
kent dat soort biteven na elke uitvoering. Doch nauwelijks
heeft zij een blik in den brief geslagen of doodsbleek worden
die heerlijke trekken.
« Uwe zuster Maria is stervende. Kom zoo gij daar nog
eens wilt zien ». Driftig staat zij op. Zij beveelt dat oogenN
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blikkelijk haar rijtuig worde voorgebracht en zonder van
kleedmg te veranderen, wacht zij met ongeduld het rijtuig af.
Door de donkere straten klinkt het eentoonig en weemoedig geluid der raderen, tot men stil houdt aan een groot gebouw.De bediende belt, opent het portier en spoedig verschijnt eene
religieuse, die fluisterend de zangeres verzoekt haar te volgen,
door de lange gangen van het somber gebouw.
Eene cel wordt geopend, waarin eene jeugdige kloosterzuster op haar sterfbed ligt. Treffend beeld ! Op het sterfbedde kloosterlinge met een kalm, blij gelaat, omringd door harebiddende medezusters en voor het nederig ziekbed de sierlijk
uitgedoste wereldsche vrouw, schreiende en snikkende.
« Maria, vergeeft gij mij 7 0, zeg dat ge mij vergeeft in
naam mijner moeder ! Ik heb de gevaren gezocht, ik heb de
wereld bemind, ik heb de triomfen nagejaagd, en gij, -- gij
deedt boetvaardigheid voor mij, uwe ondankbare zuster, de
ontrouwe dochter onzer lieve, teerbeminde moeder ».
« Lieve Amalia », fluisterde de zieke, « zijt gij gelukkig ? »
« 0 neen, neen, teerbeminde zuster, ik heb het geluk nimmer
gekend. Ik meende het te grijpen, doch het ontging mijne
hand. Altijd aanschouwde ik dien laatsten blik mimer moeder,
altijd klonk hare stem in mijne ooren, altijd zag ik u, u lieve'
zuster, boete doenend voor mik, het ontrouwe kind uwer
moeder. Maria, waart gij gelukkig ? »
« Lieve Amalia », en de religieuse trok hare zuster nader
tot zich, « wanneer ik de stervenden bijstond, wanneer ik de bedroefden troostte, wanneer ik den armen wees eene moeder was,
o dan was ik zoo gelukkig. Wanneer de arme in zi j ne ellende
meende, dat er geen God voor hem bestond, en ik mocht hem
opbeuren uit zijne ellende, ik deed hem dankend opzien tot
God, Amalia dan stroomde mijn hart over van geluk. Wel was ik
diep bedroefd, wanneef ik aan u dacht , doch de laatste bede onzer heilige moeder was voor u, deze kon God niet verstooten. Ik
ook bad voor u, ik droeg mik zelve voor u op, ik gevoelde dat
ik u nog eens zou zien, voor ik stierf. Lieve zuster, bij ons
beider moeder, keer terug tot Jezus, werp u in zijne vaderarmen. Nog is het tijd. Versmaad de stervende stem uwer
zuster niet. Kom mijn kind ».
En de stervende religieuse omhelsde en kuste de afgedwaalde zoo innig, zoo moederlijk. Al de medezusters waren
aangedaan...,.
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Wanneer het dag was geworden, en het zonlicht speelde
in de kloostercel, bescheen zij het lijk eener religieuse, aan wie
de dood den zoeten glimlach niet had kunnen ontrooven, en
wierp zij ook een zachten straal, als de straal der hoop op de
biddende zangeres, in haar heerlijk gewaad.
De beroemde zangeres verscheen niet meer op het theater.
De wereld begreep niets van « de grillen » dezer gevierde vrouw.
Doch eenigen tijd daarna bad de schoone Amalia, thans zuster Magdelena, om eerre beete broods voor hare arme en
lijdende zieken.
De laatste bede der moeder was verhoord.
P. FR. BERNARDINUS METS.
Minderbr. Conventueel.

DE DICHTER CRACCO.

naam van CRACCO is voorzeker aan geen onzer
Lezers onbekend. Deze geleerde priester beoefende
de dichtkunst in de eerste helft dezer eeuw en verbleef,
als leeraar der poesis,, opvolgendlijk in het Bisschoppelijk College van Aalst, in het Klein Seminarie te Roeselare en in bet
College van Kortrijk.
Hij werd geboren te Roeselare den 6 November 179o.
Toen hij i8 jaar oud en in het Seminarie was, moest hij
soldaat worden. Napoleon, die nooit mannen genoeg had
voor zijne oorlogen, dreef ook de Seminaristen naar zijne
slagvelden, er zich luttel mede bekommerende dat daardoor de Kerk het noodige getal dienaren zou missen.
CRACCO schoot bij zijn nieuwe plichten niet te kort; na de
bevrediging van Europa in Vlaanderen teruggekeerd, ruilde
hij het soldatenkleed voor de priestersoutaan, en werd weldra
benoemd tot leeraar aan het College van Aalst, waar hij de
eerw. heeren Valentyns, J -J. de Smet (later kanunnik) en
andere mannen van studie en geleerdheid zou ontmoeten.
De Nederlandsche regeering, weinig acht gevende op de
vrijheid van onderwijs, deed het College van Aalst te niet,
maar het gesticht, waar eene talrijke jeugd het beste onderwils had ontvangen, werd na 1830 heropend. CRACCO keerde
echter niet naar de Denderstad terug, maar werd, als leeraar,
gezonden naar het College van Roeselare. Hier, nochtans,
had de man te kampen met vele moeilijkheden, over welke
wij niet zullen uitweiden; zeggen wij alleenlijk dat de toestand
voor hem ginds niet houdbaar was en hij zich verplicht zag
het gesticht te verlaten.
CRACCO had, tot hiertoe, te vele onaangenaamheden
ondervonden om geen afkeer te hebben van het openbaar
E

DICHTER CRACCO.

337

leven. Hij hield zich eenige maanden gansch afgezonderd,
maar toen hem gunstiger voorwaarden, als leeraar in 't College
te Kortrijk, waren gesteld, verliet hij zijne kamer en hernam
hij zijne taak in de klas van poesis der gezegde stad. Hij was
er van 1844 tot het begin van 1852, wanneer hij, door ouderdom en ziekelijkheid uitgeput, eervol ontslag bekwam.
Gedurende al dien tijd had CRACCO zijne lievelingstudie — letterkunde en poëzie — in vrije uren beoefend;
nu, dat hij volop tijd had, legde hil er zich met meer ijver
dan voorheen op toe. Tijdens zijne ambtsvervulling als
leeraar, dit wil zeggen gedurende vijftien jaren, had hij,
vurig bewonderaar der klassieken, gewerkt aan de letterlijke
overzetting uit het Grieksch der Ilias, van HOMERUS, een
werk dat, jammerlijk, onvoltooid is gebleven, maar hetwelk
uitmunt door eene wonderbare nauwkeurigheid. Weinige
brokken daarvan werden gedrukt CRACCO werkte ook aan
eene vertaling van MILTON ' S Verloren Paiad/'s; verder zijn
van hem bekend vertalingen naar VIRGILIUS; een Latijnsch
gedicht : Amicitia (opgedragen aan zijnen vriend PRUD VAN
DUYSE), en een aantal oorspronkelijke Vlaamsche dichtjes, die
wel geene hooge poëtische vlucht nemen, maar die zich door
gemoedelijkheid onderscheiden.
De waardige priester was een groote vriend der armen,
wie hij van 't weinige, dat hij bezat, met liefde mededeelde.
Ten jare 1856 kwam hij te Gent verscheidene conferenties
geven ten voordeele der behoeftigen, reciteerende aldaar, uit
het geheugen, uit de werken der Latijnsche en Grieksche
dichters, al de plaatsen, welke men verlangde
Weinig tijds nadien werd de man krankzinnig. Mo;eiijk
ware hij nog in ellendiger toestand geraakt — zijne voormalige
overheden naar hem niet meer omziende -- indien PR. VAN
DUYSE, die hem eene groote bewondering en achting toedroeg, niet naar Brugge ware gegaan om, neet de warmte
des dichters en de overtuiging des getrouwen vriends, zijne
zaak bij den Bisschop te verdedigen. Dank aan deze bemoeiing
werd CRACCO in het Krankziniiigengesticht het Strop, te Gent,
ter verpleging opgenomen, en hij stierf er twee jaren later,
den 5 Maart 186o, in den ouderdom van 7 0 jaren.
Stukken van CRACCO treft men aan in de oude Vlaamsche literarische tijdscniiften en bloemlezingen (onder andere
in het .Nederduitsch letterkundig jaarboekje, Gent).
Even keurig als gemoedelijk dichter, legde CRACCO eene
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bijzondere gave aan den dag in het overbrengen van fabelen
van LA FONTAINE.
Ons is bekend, dat een Vlaamschgezinde priester, behoorende tot de orde der Redemptoristen, voornemens is eerlang
eenen bundel gedichten van CRACCO in het licht te geven.
Intusschen deelen wij hier twee stukjes mede van CRACCO,
die zeker weinig, van het huidige geslacht mogelijk niet
bekend zijn.
Het eerste is het bijschrift voor het « doodbeeldeken »zijner schoonzuster :
Eenzge bloempjes
gestrooid op het graf van
Eugenia Thys,
overleden te Rousselaere, in den ouderdom
van 77 jaren, den 2 Augustus 1853
Zij liet haer voorbeeld na, de goede, wijze vrouw !
Zij leefde alleen voor God, aen al haer pligten trouw.
Zij, eens de beste ga van mijnen oudsten broeder,
Was voor haer kinderen de zorgevolste moeder.
Tot hooger stand bekwaem, vol oordeel en beleid,
Beminde zij vooral de stille ne lrigheid.
Zij was verduldig, zacht, bermhertig, rein van zeden,
Met 's Hemels heilgen wil in alles wel tevreden.
Ik, die haer heb gekend van hare teedre jeugd,
Zag nooit een vleksken in de schoonheid harer deugd.
0 zalig die, als zij, zich gansch aan Jesus geven !
Zij sterven eens als zij, om steeds met Hem te leven.

Het andere, mogelij k ook eerst op een « doodbeeldeke
gedrukt, is gedagteekend 8 Augustus 1849
By het graf van den heer de Vetter, te Kortrijk.
Verwijl, en bid. Hier ligt de Vetter's koud gebeente,
Des echten burgers, die voos eigen ramp niet bang,
In d'akeligsten tijd, als stadvoogd dar gemeente,
Zich heel ten beste gaf, gansch rein van zelfbelang.
Gods geest, die voor 't geluk des menschdoms hem beschikte,
Had hem met heldenmoed en wijsheid rijk begaafd.
Van daer, dat zijn verstand zoo hel in 't duister blikte,
En geen gevaer hem ooit der vrees heeft onderslaefd.
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De teedre menschenvriend, wiens vriendschap mij vereerde,
Heeft heel zijn levensloop gewijd aen 's menschen heil.
Ja ! 't was des menschdoms leed, dat deels zijn kracht verteerde,
Voor 't menschdom voedde hij een liefde zonder peil.
De vrome, wijze man geniete 's hemels vreugden !
Voor hem was de aerdsche vreugd een al te kleine loon.
Gods engel nam hem weg, vol jaren en vol deugden,
Hij ruste in eeuwgen vrede in Sion's gloriewoon.

Door zijn eerbiedwekkend, open gelaat — er bestaat van
hem een groot gesteendrukt portret, dat uitmunt door getij kenis -- door zijn even aangenaam als leerrijk onderhoud
had de Roeselaarsche dichter de vriendschap en de achting
verworven van allen, die met hem in aanraking waren gekomen.
De man mag niet vergeten worden : een bundel zijner gedichten
doe hem onder ons voortleven.

4
Daar we hier onuitgegeven of weinig bekende stukken
van een befaamden Vlaamschen dichter mededeelen, laten wij
een vers volgen van PR. VAN DUYSE, geschreven ter eere van
den eerw. heer Jacob Otteva3re, bij diens 25 jarig jubelfeest als
-regent in het Gentsche Weezenhuis (185o).
Ik ben eerre lelie der dalen.
(Het Hooglied, II, v. I )
De winter is voorbij, de schoone dagen naderen ;
De lente heeft uw feest dees lelie toebereid.
Wat droppel perelt op haer bladeren ?
De hedge traen der Dankbaerheid.
Gij zijt een leliebloem, ontloken tusschen doornen ;
Gij bloeit vol zoeten geur voor 't ouderlooze kind.
Hij is ook ginds van de uitverkoornen,
Die hier den weezen was tot vrind.

Zijn er, onder de Lezers van ons tijdschrift, liefhebbers
Iran poëzie die andere stukjes van CRACCO, niet in eenig
boek verschenen, kennen en willen mededeelen 7 Met genoegen
zullen wij die opnemen.
FR. DE POTTER.
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DE BLEEKERSGAST

VERVERSCHT mij,

int geweld gestaan
der hooge zonnekrachten,
1 te zien van verre, aan 't water slaan,
vuls arems, uit de grachten,
den bleekersgast : de regenvloed
't geleschte lijnwaad ronken doet.
Den gieter zwaait hij, zwak van leên,
ter beken uit, omhooge ;
en waken doet, hoe verre heen
hil werpen kan, zijne ooge :
de laatste lage en mist hij niet,
en al dat drooge is nat hij giet.
De groote zonre lacht daarop
heure alderliefste lonken;
die, vallende in den dreupeldrop,
den dreupeldrop ontvonken :
ik regenbogen, smal van bouw,
nu hier nu daar, in 't gers aanschouw.
Het lijnwaad is, en 't gers, nu nat
genoeg ; de lanen leken ;
en wederom zijn spegelglad
van aanschijn al de beken :
de bleeker zit en droogt entwaar
de peerlen uit zijn kroezelhaar.

a

^^;M
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DE BLEEKERSGAST,

Verzachten doet dat regenbeeld
't geweld der heete stralen,
en lichter in de longer speelt
voortaan mij 't asemhalen :
zij vrede aan al die 't schoone van
Gods wonderheên beseffen kan !
GUIDO GEZELLE.

Kortrijk, 7sten in Bloeimaand 1895,
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GALLICISMEN.
japonie, Jaftoneezen, Jaj5oneesch.
« De japoneesche (japan.) vloot ... bestond uit 26 schepen... »
Nzeuvos van den Dag (Brussel) 14, 8, '94. « Men denkt dat de
Iaponeezen enkel voor doel hebben de stellin, der chineesche (chin.)
batterijen te kennen. » « (Sir Ch. Dilke) denkt dat Japonze in den
beginne zal winnen. » Het Vlaamsche Volk, i 7, 8, '94.
Onder 't volk hoort men spreken van Zjápoenen en de naam
van het rijk van den Mikado luidt meer dan eens in Zuidnederl bladen
Iaponze. Dit laatste staat natuurlij k onder den invloed van het Fr.
Japon evenals Japoneesch onder dien van japonazs In 't Nederl. is
de naam van het land Japan Zeer regelmatig wordt daarvan de naam
der bewoners Jap -I nners en 't bijv. nw Japansch afgeleid Japanners
wordt bije gebezigd door...
Maar analogie met den naam hunner westerburen, met wie ze
't nu aan den stok hebben, heeft de inwoners van Japan ook Japaneezen
doen noemen. Die laatste vorm is zeer gebruikelijk evenals Japaneesch.
In geen geval bezige men Japonze, Japonees of Japoneesch

Mahomed, Mahomedaan, Mahomedaansch.
Een Zuidnederlander zal aldus schrijven omdat hij aan 't Fr. Mahomet,
11fahometan, gewoon is. In 't Nederlandsch komen bijna zonder uitzondering de vormen Mohammed, Mohammedaan, Mohammedaansch
voor. Vgl. lilohammedanen, KIELSTRA, Gids, '93, I2, 480. — Het
groote Illohainnzedaansclze feest.. , S. KALFF, Els. Geill Maandschr.,
'94, I, 67. — « Allah is Allah en Mohammed is zijn profeet ! »
JAN TEN BRINK, Rom Werken, VII, I03.

Czar.
Het Fr. spelt Czar, de Vlaming natuurlijk ook ; des Czars lees
ik bij MAX RoosES, Gids, '94, 4, 22 en deze spelling zal men aantreffen telkens wanneer er in onze bladen spraak zal z ij n van den
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Russischen autocraat. Toch is ze verkeerd. Wanneer men in 't Nederl.
ivil uitspreken hetgeen men Czar schrijft, moet men het noodzakelijk
met korte a doen , het Nederl. spreekt met lange a uit en schrijft
daarom ook Czaar, evenzeer als bazaar en niet bazar.

Oh!
« Oh, dat is een strijd, hopeloos en wreed ; » PIET VAN ASSCHE,
Nederland, '94, I, 26; id. 30. — <, Oh, 't was om er zot van te
worden. » A. PAUWELS, Nedl Dacht- en Kunsthalle, ' 94-'95, 5, 191.
0h is Fransch; het Nederl heeft de tusschenwerpsels o en ho;
het eerste past in de aangehaalde zinnen.

Zich aan iets verwachten.
« Toen de Kalewala verscheen, mocht men er zich aan verwachten, dat uit hetgeen door de Finnen gedaan was een helder licht
zou opgaan over hetgeen de Grieken deden. » MAX RoosES, Gids,
'94, 4, 61.
Zich aan iets verwachten is s'attendre a quelque chose ; die uitdr.
is in 't Nederl. onbekend; onze taal zegt . iets verwachten, ook wel
op iets rekenen : « Niemand scheen te verwachten, dat er iets bijzonders
zou gebeuren. » Meuwe Rotterdamsche Courant, 19, 1, '94.
In plaats van zou gebeuren zou de Zuidnederlander geschreven
hebben ging gebeuren = que qche allait se passel.

Gelijken aan ...
« Des zomers lijdt de arme minder door zijne ellende. Zijn nederig
lot gelikt aan dat der dieren » C BUYSSE, Gids, ' 94, 4, I.
Een zeer gewoon Zuidnederlandsch gallicisme. Onze taal zegt :
geldleen op of naar « De drie bals, die wij achtereenvolgens bezoeken,
geleken op elkander als evenzoovele waterdroppels. » G. VERSCHUER,
Els., '92, 3, 306. — « Ook hier was, in gansch anderen vorm dan
bij het gedicht van Potgieter, iets artificieels geleverd, iets wat naar
de uitwerking van een theorema of stelling van Spinoza's ethica geleek. »
QUACK, Studien en Schetsen, 253.
Handelen van ...
« In alle gevallen, waar gehandeld wordt van schilderijen, en
in het algemeen, van kunstwerken van de XVe en XVIe eeuwen, vinden
wij het altijd vermetel om toeschrijvingen te willen doen, zonder authentieke bewijzen. » J TH. DE RAADT, N D. e K, ' 94- '95, 5, 215.
Handelen van iets is traater de gchc, in 't Nederl. handelt apen
over lets

Op het oogftunt.
« Wij stellen ons op het oogpunt der volkszaak, der arbeidszaak
Het Vlaamsche Volk, 17, 8, '94.
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Nous nous placons au point de vue de ...
Geene uitdrukking, waar meer meê geknoeid wordt dan deze ;
onder den invloed van het Zuidnederl. galtic onder dzt opzzcht (vr.
zn dat opzzcht) zegt men onder dat oogpunt net alsof een oogpunt
een paraplu ware, waar men kan onder schuilen ; onder den invloed
van van dit standpunt zegt men van dzt oogpunt zonder zich in
't minst iekenschap te geven van 'tgeen een oogpunt is , eindelijk
komt de schrijver van den bovenstaanden volzin en stelt zich maar
klakkeloos op dat ongelukkig oogpunt, zonder te bedenken, dat het al
een heele toer zou zijn, dit in de, werkelijkheid te doen Een
oogpunt is het punt, vanwaar uit de schilder, de teekenaar het voorwerp beschouwt, dat hij conterfeiten zal Onze taal bezigt in letterlijken en overdrachtelijken zin uzt een oogpunt. Deze uitdrukking zou
men evenwel niet in den aangehaalden zin kunnen bezigen ; maar men
kan zich op een standpunt plaatsen; daar op heeft men plaats genoeg om
te staan; anders zou het geen standpunt zijn, zich op een oogpunt
plaatsen Is al te ongerijmd.

De Sint-Roclausj5lein.
« Luide hoeras (hoera's) begroetten de vlag toen zij op de St-Rochusplein te voorschijn kwam » Id.
La plaine St-Rock. Tot heden toe was 't woord plezn in onze
taal van 't onzijdig geslacht.

Genoemd.
« Gedurende de hoogmis werd de prachtige mis van den onlangs
genoemden kapelmeester, Emiel Wambach, uitgevoerd. » Id
Een ambtenaar wordt niet ge- maar benoemd; in 't Fr. bezigt
men nommer, daarom schrijft de Vlaming ook noemen In 't Nederl,
wordt iemand tot een ambt benoemd Een' genoemde kapelmeester kan
alleen beteekenen een van wien men den naam heeft genoemd.

Zondag verleden.
« Het jongske van Woeste
wooade zondag (Zond ) verleden
eerre meeting te Ukkel bij » Laatste Nieuws, 8, 8, '94.
Onze taal zegt verleden Zondag en niet Zondag verleden
dzmanche passe.

De prooi:
« De schade is onbeduidend ; enkel een deel van de stallen is
de prooi der vlammen geworden. » Id 31, 7, '94.
In 't Nederl zal men uitsluitdend een prooi lezen, niet de prooi
la groze <, Het buitengoed de Gemullehoeken nabij Oosterwijk,
werd heden middag 3 uur een prooi der vlammen. » Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23, 2, '94 ; 2 bl B , 2 blz , 2 kol. — <. Alhier
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ontstond een he\ ige bi and hij den landbouwer W Heiltjes, wiens
Hofstede met schuren enz een prooi der vlammen is geworden » De
Vee Hollander (Orange City, Iowa, V. S ) 2 7, 7, ' 94 « Waarschijnlijk
zijn (mijne lieve diertjes) een prooi van de poes geworden » BARON
VAN HEECKEREN, Taal- en Letteren, '94, 3, 150

In Verlof.
« Twee soldaten die in verlof waren kwamen daar j uist voorbij. »
Id 13, 9, '94
Trois soldats qui étaient en congé
Het Nederlandsch zegt met verlof « De met verlof hier te
lande aanwezig zijnde gouverneur van Suriname zal aan hen, die hem
over dienstzaken mochten wenschen te spreken, daartoe de gelegenheid
geven op Maandag 18 en 25 Juni a. s » N R Ct, 15, 6, '94. —
« In het jaar 1887 was de Directeur van 's Lands Plantentuin te
Buitenzorg, Dr Treub, met verlof in Nederland » Prof. A A. W.
HUBRECHT, Gzds, ' 94, 2, 294
Zelfs met vacantie kan men lezen . « De meeste onzer studenten
zijn weer met vacantze te huis », Vree Hollander, 22, 6, '94

Alcool.
« Alcool Volgens het Volksgeluk sterven 98,7 t. h onder de
alcoolverbruikers tegen 71 onder de onthouders (i) (statistiek van 28 jaren.)
Flaming. 6, 9, '94.
Daar de Vlaming er aan gewoon is in 't Fr alcool te lezen,
neemt hij dit natuurlijk letterlijk over, Het Nederl. bezigt den oorspronkelijken vorm alcohol
Aalst, September 1894

H

MEERT.

(i) Nedl afschaffers. Een onthouder is iemand, die een goed
ge heugen heeft,
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SINT-NIKOLAAS AVOND.
hol loeit de wind door het bladerloos w oud,
Hoe snel jaagt de sneeuw door den schoorsteen omlaag,
Daar buiten is 't vinnig, vervarelijk koud,
Wat i s het vroeg donker vandaag !

OE

De deur is gesloten, het vensterluik dicht,
Na schooltijd i s 't volkje voltallig te huis,
De koffie gedronken, ontstoken het licht,
Men maakt niet het minste gedruisch.
Met de Doren gespitst, met de neus in de lucht,
Bespieden de kindren de gapende schouw,
Beluistren angstvallig het minste gerucht
Of Nikolaas afkomen zou.
Hoe rammelt de schouwketen zwart als een raaf,
Hoe spookachtig flikkert het bleekblauwe vuur,
Een dondrende stem : « Zijn de kinderen braaf !
Dringt hol door de dreunende muur.
Nu staren de kleinen verschrikt in het rond
En steken de guitige hoofdjes bijeen;
Zij zingen half schuchter als uit eenen mond
't Sint Nikolaas lied van voorheen.
« Sint Nikolaas, Gods heiligman,
Trek vlug uw besten tabberd aan,
Rijd heden nacht naar Spanje,
Breng appels van oranje;
Breng peperkoek en suikergoed,
Want hier zijn alle kindren zoet ;
Wij zetten hooi en haver
Gereed voor uwen draver ;
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Sint Nikolaas, Gods heiligman,
Breng brave jongens nu en dan
Een rijpaard, maar geen houten,
Een roede voor de stouten. »
Wie komt er zoo davrend, zoo holderkabolder,
Met rinklende sporen omlaag van den zolder !
De kleinen verschuilen zich onder de tafel,
Nu klatert een stortvlaag in rollend gerafel
Van appels, van suikergoed, vuistdikke nooten.
De guiten verstouten zich, vallen en stooten,
Zij vechten en juichen, van zaligheid dronken,
Om 't lekkers en 't speelgoed zoo gul hun geschonken.
Men redetwist, schatert als prettige dannen,
Men toont aan elkandren de peperkoekmannen.
Mijn guities, komt legt u in 't beddeken neder,
Wellicht komt de Heilige heden nacht weder.
KAREL QUAEDVLIEG.
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HET MOEDERHART.
had Janmaat rondgedobberd
Op de wilde en woeste zee;
Maar, bij al zijn zwerverstochten
Reisde steeds een wezen mee.

ANG

o, Dat wezen was hem dierbaar,
Gaf hem kracht in leed en zorg,
Droogde zijne heete tranen,
Bleef hem voor elk ontij borg.
Was in vreugde en lijdensstonden
Een'ge, ware deelgenoot;
Voor dat dierbaar, hemelsch wezen
Lag hij heel zij n harte bloot.
Immer, immer zweeft die beelt'nis
Langs zij n onvermoeiden geest,
Daarom heeft hll nooit of nimmer
Zelfs den felsten storm gevreesd.
Was het Japik, een der trouwen
Uit den ouden vriendenbond,
Die tot schertsen en tot spelen
't Best van al de kunst verstond?
Was het Aafje langs de duinen,
Dat zoo oolijk langs hem gleed?
Na de vischvangst vond hij 't immer
Tot zijn komst aan 't strand gereed.
.Beider wezen was hem dierbaar,
Lenigden wel leed en smart
Maar het troostrijkste van allen
\Vas hem 't biddend moederhart!
TH. R.

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

Welk is een rechtvaardig den arbeider toekomend loon ?
_bene bijdrage tot oplossing der 1 onkwestie, door A. NUVENs. Leiden,
J. W. Van Leeuwen, 1895.
Wat is de ware leering van de Encycliek Rerunz Novarum over
deze strijdvraag, eene der belangrijkste en tevens der moeilijkste van
het arbeidersvraagstuk Welk is een rechtvaardig, den arbeider toekomend loon ?
Zonder zich te haasten, doch ook zonder een enkel oogenblik
het oplossen van de netelige vraag uit het oog te verliezen, zet de
schrijver met verrassende helderheid de elementen van het vraagstuk
uiteen, bespreekt en toetst daarna met eem kalmte en eene scherpzinnigheid van oordeel welke spoedig den lezer bewegen in de j uistheid van zijne gevolgtrekkingen het volkomenste vertrouwen te stellen,
de verschillende oplossingen welke voorgesteld zijn geworden, om
eindelijk zich op de zijde te scharen van den beroemden Romeinschen theoloog en philosoof, pater Liberatore, S J en den alom
geachten oud-hoogleeraar der Leuvensche hoogeschool, den heer Ch Périn .
« Om r echtvaardig te zijn, » zegt deze laatste, « moet het loon niet
alken beantwoorden aan het persoonlijk onderhoud van den werkman,
maai ook aan dat van een gemiddeld gezin, niets meer noch minder. »
Verworpen moet dus worden de opvatting van het persoonlijk loon,
alleen voldoende voor den enkelen werkman, daar zulks strijdt tegen
de bestemming van den mensch om een gezin te vestigen en hij dat
gezin niet mag vestigen, wanneer hij niet de middelen bezit om in
het onderhoud ervan te voorzien. Verworpen insgelijks moet worden
de opvatting van het relatief famil,eloon, n I dat, hetwelk geregeld
wordt naar de hoegiootheid van het gezin, deze opvatting berust
immers op eene oniechtl aardigheid het loon is geen liefdegift, geen
geschenk, maar een den werkman i echtmatig toekomend aandeel in de
verdeeling van de pi oductie van den rijkdom, waartoe hij door zijn
arbeid heeft meegewerkt ; dat aandeel is geheel onafhankelijk van het
aantal personen waaruit het gezin van dei werkman bestaat Een
rechtvaardig loon, wat in normale omstandigheden den werkman
toekomt, -- zóó forniuteert de schrijver, de slotsom van zijn vertoog,
-- is een loon dat hem in staat stelt te voorzien in de behoeften van
zich, zone vrouw en een gemiddeld aantal kinderen, dit gemiddeld
0 drie (of vier) berekenende
Niet alleen om het groote belang van het besproken vraagpunt
ea om het talent waarmede de schrijver zijne mee p ing uiteenzet en
toelicht, doch ook als een toonbeeld van wetenschappelijke methode
wenschen wij de lezing der studie van den heer A. Nuyens ten warmste
behandelen overeenkomstig de wetten der zedenleer en overeenkomstig
aan te bevelen. Hij streefde er naar kort en zakelijk de kwestie te
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die der Staathuishoudkunde, en er mag niets worden afgedongen van
den lot dat hij daarin volkomen geslaagd is. In den loop van zijn
onderzoek kondigt hij ons aan dat hij binnen kort een werk hoopt
te doen eischijnen oxer de Staathuishoudkunde zelf, gegrond op de
katholieke leer ; wij drukken den wensch uit dat het sdoedig rnogehet licht
en twijfelen er niet aan dat het zal beantwoorden aan
de hooge verwachtingen welke deze proeve er ons van doet opvatten.
N

zien,

Een Vaandellied, berijmde oorlezing door D r H J. A M.
Wed, J. R. van Rossum. 1895.
Dr. Schaepman zou dus, op verzoek van het Utrechtsehe Room , chKatholieke Studentengenootschap Verztas, eene aanspraak houden op
het inhuldigingsfeest van het nieuwe vaandel, dat den studenten was
aangeboden geworden. Aangeboden door w ie ? Ongeloof baar bijna
mocht het toeschijnen aan onze Vlaamsche studenten . aangeboden
door de jonkvrouwen der stad, de zusters, de nichtjes, de verloofden
der studenten ..
Luimig en guitig en plaagziek in het begin verheft zich weldra
de bezieling van den dichter, sleept de aanhoorders met zich mee in
de verhevenste en edelste beschouwingen over den giooten strijd dien
we allen hier te strijden hebben, om te eindigen in een lied van vrede
en verzoening, het lied des aandels ..
Wai,reer de naam van Dr Schaepman prijkt op eeneg geschrift,,
't zij verzen of proza, is dit voldoende op zich -lf om de belangstelling op te wekken. Zijn Vaandellzed behoort s6 llig tot het meesterlijkste wat hij onderteekende. Hoeft er meer gezegd om voor dit
nieuw gedicht, -- in typographisch opzicht met de grootste zorg in
prachtuitgave urtge%oerel -- de levendige belangstelling op te wekken
van, eilaas, de schaaische Zuidnederlanders welke zich gewaardigen N an
tijd tot tijd eens een Hollandsch werk ter hand te nemen 2..
v

SCIIAEPAI AIS'. Utrecht,

M

Verschenen . Catalogue de la Bibliothèque Catholique (section
francaise). Premier supplement
Deze 'hoogst nuttige, en terecht zeer gewaardeerde instelling, dagteekent reeds van meer dan 6o jaren Zij telt een aanzienlijk getal
boeken over wetenschappen, letterkunde en kunsten, samen meer dan
77,40o verschillige werken uitmakende. De Bibliotheek leent boeken
Diet alleen aan personen, woonachtig te Gent,, maar ook aan anderen.
Hoewel, naast de Fransche Bibliotheek, cok eene welvoorziene Vlaamsche bibliotheek bestaat, komen tusschen de Fransche schriften ook
ec n aantal werken in onze taal voor
Het hier aar gekondigde Bijvoegsel bevat een 3o0tal nummers over
literatuur, bibliographi c. , vermakelijke en stichtelijke lezing, oude en
hedendaagsche geschiedenis, le\ensschetsen, schoone kunsten, reisbeschrijvingen, wijsbegeerte, opvoeding, staathuishoudkunde, bestuurlijke
w etenschappen, godgeleerdheid, godsdiensiigheid, Kerkgeschiedenis, heiligenlevens, bisschoppelijke schriften, tijdschriften uit Belgie en vreemde
landen.
De Katholieke Bibliotheek dezer stad, onder het bestuur van den
Eerw. Heer F. van Loo, mag tot model dienen voor alle andere bijzondere
boekverzamelingen, Wat inrichting en bestuur betreft.
Dictionnaire encyclopédique de géographie historique di; t
2-oyaume de Belgique, par A.
en L. VAN STALLE.
Deze tweede uitgave van het werk des heeren Jourdain is in
JOURDAIN
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een schoon kleed gestoken goed papier, nette druk, ele kleine fraaie
platen, voorstellende de voornaamste gebouwen en kunststukken, die
in ons land te vinden z ij n. Het werk verdient aanbeveling. Maar nu
ei toch eene tweede uitgave van geschiedt, ragen wij of 't niet beter
geweest ware de notice over elke gemeente wat uit te breiden tot meer
dan eene zeer beknopte, droge statistische opgave. Het historisch gedeelte
namelijk, bevat niets anders dan eene opsomming an datums en
feiten, zonder de minste uitbreiding en dan nog, op verse na, niet volledig.
Om iets van belang omtrent de 2,603 Belgische gemeenten te kennen,
kan men zich onmogelijk met het werk behelpen, hoewel in het
prospectus de meep ing is uitgediukt, dat het « de giootste diensten »
zal bewijzen. Over schier al de steden en dorpen in ons land zijn
boeken of noticen geschreven, die men b ij de tweede uitgave van het
Dzctzonnazre hadde kunnen raadplegen, om het minder Bioog, meer
nuttig te maken. Wij betreuren dat zoo niet is geschied, en dat
de teekeningen, in het werk veelvuldig voorkomende, ongemeen meer
belang opleveien dan de tekst.
By Elke notice vindt men eenige regelen oxer de « hommes célèbres »
( o f lie,er verdienstel ij ke mannen) die de gemeente heeft opgeleverd;
an degene (lie in de XIX e eeuw geleefd hebben, is weinig rekening
,cliouden, vooial als zij de Nederlandsche letteren beoefenden. De
spelling onzer Vlaamsche plaatsnamen is ook de ve , ouderde • Aelst,
Aerschot, Dzxmuycle , enz wordt door niemand meer geschieven Wairom
het hier gedaan ?
D.
N

K

N

Jan van Ruusbroec, wiens langgerekte levensbaan zich van 1294
tot 1381 uitstrekt, is de bewonderde mysticus dien te Groenendale de
geleerde Tauleius en de beroemde Geert Groote kwamen raadplegen;
hij was de streng orthodoxe Godgeleei de die, twee jaren geleden, door
Angel te Leuven tegen alle lasterlijke aantijging van verkeerde leeistelsels
vrijgepleit werd, hij was (le heilige kluizenaar wiens zaligverklaring thans
door Kardinaal Goossens opnieuw gevraagd NI oidt ; hij was de begeesterde denker en dichter, wiens vreemde en `errassende vormen Ernest
Hello verbaasden en verrukten , hij is de groote prozaist die ons tot
fiere vreugde wekt in de schoonheid, in de kracht, in de glorie van ons
Vlaamsch ; hit is de geniale schrijver, die, alleen in de middeleeuwen,
z,cli door gewrochten in zijne Vlaamsche Moedertale heeft wereldberoemd
gemaakt en die alom gehuldigd en gevierd, slechts in , zijnen te-huis, bil
zijne taalgenooten, is vergeten geworden
Zoo spiak de Voorzittei der Vlaamsche Taalvroedschap, Weleer
weerde Heer Claeys, op den 21st#n in Zomermaand 1894.
En om zijne bewonderinge te veriechtveerdigen las hij uit Jan van
Ruusbroec zijne werken 52 aanhalingen voorei, de eerre langer dan de
andere, w»aiin hij den machtigen geest de edele opvat engen, de zwierige,
rijke, wrekende tale, de kernachtige uitdrukkingen, eigenaardige beeldsprake en soms kinderlijke eenvoudigheid van den grootes schrijver in
volle licht deed uitschijnen.
De eerweerde en geleerde priester eindigde zijne redevoeimge met
te zeggen
« Zoo sprak en schreef men Vlaamsch in onze jaren 1300. Klanken beeldtijk, smedig en plooibaar, einstig en kloek, kiachtvol en zangerig,
olgt onze Dietsche spraak den dichter in leering en herzang, streelendedoor de zoetheid van haar klanken, zij volgt den wetenschappelijken
man in starrenhemel en plantenleven en dierenwereld, en leent hem
het duidelijk, juiste en kenmerkend woord, zij volgt den wijsgeer tot

352

BOEKENNIEUWS EN KRONIJK.

den hoogsten trap z ij ner bespiegelingen en geene afgetrokkenheid van
denkbeelden veisclrrikt haar of bevindt haar ongenoegzaam ; het opbruizend gevoel van den redenaar verteederd ot verontweerdigd 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.. Over Vlaanderen en Braband woei
in blijden tocht een lucht van eigen machtgevoel en vrijheidszin en fierheid, en hoe afgezonderd de heilige kluizenaar was, toch is zijne taal
doorademd van de lucht waar Vlaanderen in leefde : een lamlendige
-tijd van \ erval en bastaardij teelt zulke schrijvers niet »
Deze merkwaardige studie over Ruusbroeck is verchenen in de
Verslagen der Vlaamsche Academie, 1894, bldz 184, enz.
« Snellaertskring, » Letterkundige vereeniging, gevestigd te Gent.
— Verslag oNer de werkzaamheden van het Maatschappelijk j aar 1894i895, door ACHILLES VANDERLINDEN, I " schrijver. — Gent, H. Stepman,
1895.
De Snellaertskring neemt eene voorname plaats in onder onze
Vlaamschgezinde Letterkundige Maatschappijen, e n dit keurig opgesteld
Verslag van zijne werkzaamheden gedurende het achttiende j aar van z ij n
bestaan levert het welsprekend bewijs van zijn stijgenden bloei en zijn
onverpoosde en veelzijdige bedrijvigheid De Vlaamschgez l nden hebben
onbetwisbaai zeer N eel terrein gewonnen in de laatste jaren, en zij zijn er
in geslaagd een aantal grieven te doen verdwijnen en op elk gebied
merkelijke verbeteiingen te bewerken. Na dit te hebben doen uitschijnen
stipt de Verslaggever aan hae7eel niettemin de huidige toestand nog te
wenschen overlaat en hoe wij vooral te streven hebben tot de verdere
vervlaamsching van liet Hooger onderwijs. << Inderdaad, » wordt terecht
-aangemerkt, « de hoogere overheid schijnt uit het oog verloren te hebben
dat alswanneer zij, voor het hooger onderwijs, de kennis van het Nedeilandsch vergt, zij verplicht is aan de studenten de gelegenheid te verschaffen
zich bij de Hoogeschool in de Nederlandsche rechtstaal te vormen. Het is
dus een plicht voor den Staat aan 's Ri ,iks Hoogescholen Vlaamsche
leergangen in te richten die de candidaat-notarissen en de doctors in de
rechten in staat stellen aan de uitdrukkelijk_ bepalingen van de wet te
voldoen. » — Met genoegen vernemen wij voorts uit het Verslag dat het
Comiteit tot oprichting van een grafmonument aan D r Snellaert moedig
de hand aan 't werk heeft geslagen en tot ieders tevredenheid zijne
zending zal uitvoeren. Acht-en-dertig zittingen werden door den Snellaertskring gehouden in den loop van het maatschappelijk jaar 1894-95 De
lange reeks der gehouden voordrachten bewijst dat allerlei weten-chappen
zooals staathuishoudkunde, geschiedenis, natuurkunde, letterkundige
critiek, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, enz behandeld werden. Van harte
wenschen wij den werkzamen kring geluk en drukken wij de hoop uit
dat hij meer en meer moge groeien en bloeien onder het Bestuur van de
heeren J Obue, Rechter, Eerevoorzitter, E Fabri, Ingenieur, Voorzitter, en K. Lybaert, Dagbladschrijn er, Ondervoorzitter.
VTilm De Lantsheere, tafereelen uit den « Beloken Tijd 1798 »,
door EMMANUEL H1EL
Heel dichterlijk en ingrijpend is dit dichtstuk, door Hiel in de
« Dietsche Warande » uitgegeven De grondstukken ervan zijn nochtans
heel eenvoudig « Willem De Lantsheere, greffier van Opwijk, trekt,
's daags voor Kersmis, naar het Buggenhoutbosch, waar Rollier met
zijne boeren verscholen ligt. Hij brengt hun onderstand in geld en
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tevens ook de akelige tijding dat de Franschen uit Dendermonde naar
het bosch gaan afzakken en het omsingelen. Tegen de nakende over
macht weet Rolher geen anderen raad meer clan dat allen de wijk ,
nemen naar de noordergrens om daar een machtig leger te vormen.
De moedige jongens stellen zich daaltegen en willen in 't vuur, maar
de broeder van Willem, Hubertus De Lantsheere, grootvicaris van den
kardinaal van Frankenberg, en mede in 't bosch verborgen, haalt hen
over om Rolliei's wijzen raad te ' olgen.
Willem gaat terug naar Opwijk bij vrouw en kinderen, doch
terwijl hij met dezen het zoete kerstfeest aan 't vieren is, vallen
fransche dragonders in huis en voeren hem gevangen meê
Het stuk is opgedragen aan den heer Staatsminister De Lantsheere,
kleinzoon van den held des gedichts.
Belgische Volksbond — Na eenen eersten prijskamp voor een
Bondslied en voor een Volkslied, prijskamp die geenen gunstigen uitslag had, deed de Volksbond eenen nieuwen oproep in Augustus laatstleden.
Werden de Fransche mededingers afgeschrikt door de eerste
beoordeeling, die nochtans op verre na niet te streng was ? Hoe 't zij,
geen enkele is ditmaal opgekomen, en uitsluitelijk Vlaamsch waren
de 22 ingezonden liederen.
De Keurraad, samengesteld uit den beer Alf. Janssens, Volksvertegenwoordiger, de eerw. heeren Rosel en Geens, vergaderde den
24 October te St-Nicolaas.
Als bondslied trokken drie stukken bijzonder de aandacht. Het
beste droeg voor kenspreuk drsszpa gentes quoe bella voltint., het
tweede non recuso laborem ; het derde . willen is kunnen.
Buiten twijfel zijn die hoogst veidienstelijk, maar toch scheen geen
der schrijvers het eigenlijke doel begrepen of minstens verwezenlijkt te
hebben.
Immers wat wilde de Volksbond?
Een medeslepend lied, eenvoudig en krachtig, door 't volk verstaan en dus in zyne taal geschreven, een soort van Vlaainsche Leeuw,
van Marsezllaue der werkende klassen, dat hun hedendaagsche streven,
hunne zucht naar opbeuring in kernachtige uitdrukking wedergeven
zou, 't mocht dan wel Goisdienst, Haard en Eigendom bezingen,
doch niet zooals die uit behoudsgezind oogpunt beschouwd, maar
zooals zij door de ziel der opkomende volksmassa verstaan en begroet
worden.
En dit werd door al de mededingers, de beste niet uitgezonderd,
uit het oog verloren. Sommigen zelfs hebben enkel den ouden roem
van den Vlaamschen stam gezongen of ware krijgsliederen ingezonden.
De Keurraad bracht dan hulde aan de verdiensten van velen,
maar kon den uitgeloofden prijs andermaal niet toekennen.
De prijskamp blijft dan open tot einde December . meet dan een
mededingei zou een waardig gedicht met bovenaangeduide strekking
kunnen voortbrengen.
En nu 't Volkslied?
Wel stond de kern] aad x oor geene meestei stukken, maar tochviel het lied ! Illyn blauwe kiel bijzonder in den smaak en weid
dan ook bekronenswaardig geoordeeld.
De opengebroken omslag duidde als schrijver aan, den heet Boner,
Buckinx, Cortessem.
Nu doet de Volksboni den beloofden opioep aan de hceren-
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toonzetters, Voor de beste muziek wordt een prijs van 50 franken
uitgeloofd.
Handschriften te sturen naar den Voorzitter : Eerw. Heer Rosel,
pastoor van St-Augustinus, te Antwerpen, vóór i December.
L'égalité des professions, par PIERRE DULAC. (Extract du
Magasin Littéraire.) Gand, Typographie A. Suffer, 1895.
« Een dienst bewijzen waarvoor men loon ontvangt is eene daad
verrichten welke een nijverheidskarakter vertoont. Gewoonlijk zulke
diensten bewijzen is eeae nijverheid uitoefenen. » Alle ambten hebben
één en hetzelfde doel : loon te verdienen, en wenden daartoe één en
hetzelfde middel aan diensten bewijzen. Geen principieel verschil
dus tusschen het bedrijf van schoenmaker en advocaat, van stoker en
Universiteitsprofessor, van landbouwer en handelaar, van bouwkundige
en bankier, van dichter of schilder en mijnwerker. Dut is een zeer
belangrijk begrip, en wij denken dat de heer P. Dulac gelijk heeft
erop te steunen hoevele verkeerde gedachten, hoevele maatschappelijke
vooroordeelen en staathuishoudkundige dwalingen hun oorsprong hebben
in de meering dat er een verschil van beginsel bestaat tusschen de
zoogezegde « liberale » bedrijven (advocaat, geneesheer, enz.) en de
andere, of tusschen de kunstnijverheden en de andere. Het is onmogelijk en in strijd met hun innigen aard de verschille :de menschelijke
bedrijven in afgebakende klassen te willen mdeelen. En wat nu daaruit
besloten? — Ten eerste, de scheiding van koophandelsgerecht en
buigerlijk gerecht heeft geene reden van bestaan ; ten tweede, wanneer
een handwerkman of een handelaar patent moet betalen om zijn bedrijf
te mogen uitoefenen, dan moet eveneens de geneesheer en de advocaat
en de leeraar op de zelfde wijze behindeld worden, ofwel omgekeerd :
niemand geen patent I Enz Eindelijk, alle kiesstelsel, gesteund op hei
klasseeren van de ' bedrijven onder de leuzen Arbeid, Kapitaal, Kunst
en Wetenschap is onredelijk en verwerpelijk. Arbeider, Kapitalist,
Kunstenaar, Geleerde allen zijn Loonwinners, en allen winnen Loon
door het bewijzen van Diensten..,.. Ziedaar een bondige samenvatting
van de suggestieve en lezenswaarde bijdrage, welke als afdruk uit le
Magasin Litteraire ons toegezonden werd.
Histoire politique et littéraire du mouvement Flamand, par
professeur á l'Athénée de Charleroi. (Volume broché
de 240 pages). Editeur Charles Rozez, 88, rue de la Madeieine, Bruxelles.
Veel wordt er over de Vlaamsche Beweging gesproken, getwist
en slechts weinigen, zelfs onder de Vlaamsche strijders, zijn op de
hoogte van hare geschiedenis.
Gewetensvol opgesteld en het licht werpende op den oorsprong
en op den gang onzer politieke en letterkundige beweging, zal dit
boek -- het is hier het geval het te zeggen -- eene ware leemte
aanvullen.
Al de bijzonderste feiten van het begin af van den kamp voor
de Vlaamsche rechten tot heden, worden er onpartijdig in aangestipt ;
al de mannen, die den strijd gestreden hebben, hetzij met het woord,
hetzij met de pen, worden met kalme bezadigheid besproken en
"beoordeeld in hunne daden en in hunne gewrochten.
Het boek is in znivere taal geschreven en daarbij versierd met
17 portretten.
Men ziet het op elke bladzijde, de schrijver heeft een eerlak boek
-geschreven en alhoewel men kan verschillen van meening op dit of
PAUL HAMELIUS,
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gindsch punt, en men het kan betreuren dat die of gindsche gebeurtenis onvermeld gelaten is, men moet den heer Hamelius loven om
zijne rechtzinnigheid en gewetensvolle onpartijdigheid. Ja, zijn werk is
een alleszins vertrouwbare gids en het geeft nauwkeurig de bronnen
aan waaruit geput is geweest.
Traité , de la capacité de disposer, la quotité disponible
..et son calcul, par A. DE BOCK-BAUWENS. Gand, A. Suffer. Prijs fr. 5,00.
Dit werk is een verzamelwerk van feiten en rechtspunten geput
in de beste tijdschriften en bij de beste schrijvers.
Van de meest uiteenloopende meeningen heeft de schrijver deze
gegeven die het meest algemeen aangenomen worden.
Elk artikel val het wetboek is uitgelegd volgens de besprekingen
der Kamers, volgens de Belgische rechtsgeleerdheid, zoowel als volgens
die der vreemde landen. Ten einde dit werk zoo volledig mogelijk te
maken, heeft de schrijver voorbeelden genomen uit de werkelijkheid
ten einde aan den lezer te toonen hoe hij de moeiemssen der toepassing moet overwinnen.
Het doelwit van dit boek is dus vooral nuttig aan notarissen,
advocaten en rechters, ween men vooral wil de moeite sparen langdurige en moeilijke opzoekingen te doen. 't Zijn inzonderheid de
notarissen die in dit boek eenen onmisbaren vade mecum zullen vinden
-in kwesties van huweiijkscontracten, giften, testamenten, verdeelingen enz.
Het werk is in drij deelen verdeeld.
I° Het vermogen van te beschikken.
2° De beschikbare hoeveelheid.
3° De berekening daarvan.
Het werk maakt een schoon boekdeel van 500 bladzijden, en is
slechts getrokken op drij honderd afdruksels.
Introduction a l'étude des composés du Carbone ou Chimie
,organique, par FRA REMSEN, protesseur a Johns Hopkans University
a Baltimore, tra rluit de l'Auglms p-ir H De Gr.:eff, S J., professeur
de chimie au College N D. de la Paix. Namur. Prix fr. 4,00.
Choix de problèmes d'Arithmétique et de Géométrie pratique. Livre du maître, solution raisonnée, par un professeur. Prix
fr. 2,25
Géographie Astronomique, notic3s élémentaur—s en rapport avec
les programmes de l'enseig.ie ne p t moyen, par ERN DANY, professeur
A l'athénée de Mons. Prix . fr. i,00.
Petit Dictionnaire de politesse et de sage conduite, par
X. Y Z. Prix . fr. 0,30.
Alle nieuwe schooluitgaven dezer dagen verschenen bij den heer
Wesmael-Charlier te Namen, zij munten uit door hunne stoffelijke
verzorging en door hun practisch nut. Deze werken schijnen ons opgesteld met veel methodischen zi'i en klaar begrip.
Koninklijke Vl. Academie -- Vergadering van 20 November
Lezing en vaststelling van h3t verslag der vorige zitting, benoeming
van den heer Gailliard tot bestuurder voor 1896 en baron de Maere
-tot orderbestuurder. De heer D. Claes 125 een fragment uit een
gedicht.
In de Konznklïke Academie van Nederland, vergaderins van
maandag II November, vestigle met waard3ering hoogleeraar Verdarn
.de aandacht der leden op het verslag der heeren E. Gailliard ea K.
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de Flou, die naar Engelard zijn geweest tot het beschrijven der daar
an de bibliotheken berustende Middelnederlandsche handschriften.
Feesten ter eere van Alberdingk Thijm. -- Ter eere van den
hoogleeraar Alberdingk Thijm werd dei, io November een aandoenlijk
feest gevierd waar een groot getal hoogleeraren der Alma Mater,
studenten en hoofdmannen der Vlaamsche beweging deel aan namen.
Reeds met het begin der lente zoude men aan den gevieiden
hoogleeraar v an Nedrilandsche letteren zijn portret aangeboden hebben,
ter gelegenheid zijner benoeming tot ridder der Leopolds-orde, toen
juist eere onv ei v‘achtte ziekte de talrijke vrienden van den geleerden
man kwamen in de onlust werpen en het feest deed verschuiven tot
betere gelegenheid.
In de pi omotiezaal en cp het banket werd het woord gevoeld
door hoogleeraar Willems, hoogleeraar Helleputte, de heeren Vliebergh,Huslcos, De Beucker, Fins en den held van het feest zelf,
Davids-Fonds, -- HOOFDBESTUUR - In zitting van 28 November,
te Brussel gehouden onder voorzitting des heeren P Willems, is besloten :
het Jaarboek ‘ oor taan uit te geven in twee deelen : a bestuurlijk
deel ; b Mengelingen In April 1896 zullen verschijnen : De Jenever-75laag, door J. MELCHIOR, en een bekroond werk over Rubens, met
platen ; in Juli, v ermoedelijk een der ten prijskampe ingezonden novellen ;
in October, een deel der Vaderlandsche Historie, van DAVIT?.
Twee nieuwe handschriften weiden aangeboden
Tot leden van den keurraad voor gemelden wedstrijd werden benoemd :
de heeren Claeys, di Martinelli en Muyldermans
Daar enkele afdeelrngen teeken geven van verslapping, worden
maatregelen beraamd om hun verval tegen te houden, en de bloeiende
afdeelrngen nog in ledental te doen aangroeien
In het bestuurlijk gedeelte des Jaarboeks zal telken jare de lijst
medegedeeld worden der Vlaamsche boeken, door katholieke schrijvers
in het licht gegeven Deze worden vriendelijk verzocht, den volledigen
titel van hunne in 1895 verschenen schriften, of liever één exemplaar"
daarvan, mede te deelen aan den heer Algemeenen Secretaris v an het
Davids-Fonds Zij zullen begrijpen, dat die publiciteit, aan ongeveer
7000 inschrijvers op het Davids-Fonds, hun uitermate voordeelig zal zijn.
Meer andere quaestien van algemeen belang, ter zitting van den
28 November besproken, zullen in de Januari-zitting verder worden
onderzocht, en zoo mogelijk oplossing bekomen Twee van deze bedoeleneene nieuwe, krachtige propagande voor de vereeniging.
In de afdeelrngen beginnen wederom de avondfeesten, te Biugge
hield de eerui. heer Dequidt eene voordracht over 't geloove, de hope
en de liefde. Te Gent gaat den i6 December de plechtige piijsui`ileeling
plaats hebben aan de bekroonde leerlingen in de prijskampen door het
Davzdsfonds uitgeschreven. De heer advocaat Van Cleemputte, volks-vertegenwoordiger, zal er het woord voeren.
-- Henry Maas, bestuurder der Aartsbisschoppelij ke kanselrij van
Friburg. 1-Jij Schreef een werk over de Vrede tusschen Kerk en Staat en
dat door Keizer Willem geraadpleegd, veel toegedragen heeft tot her
opheffen van den Cultuurkamp. Hij gaf ook uit eene geschiedenis v an
de katholieke kerk in het groothertogdom Baden,
-- G. De Vylder, bestuurder der beroepschool voor jongelingen
te Gent. In het Wzllemsfonds gaf hij een paar werken uit over meetkunde.
-
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t Edmond Van der Straeten, de gewaardeerde musicoloog en,
archeoloog te Oudenaarde, de schrijver van Histoire de la .Muszque aux
Pays-Bas, Lettres de Roland de Lassus, Le thédtre vzllageozs en
Flandre, Flandrzana, enz.
t Arthur Arnould, schrijver van reisverhalen, staathuishoudkundige werken en romans, deze laatste onder den deknaam van Matthey;
hij was bestuurder van het tijdschrift Le Lotus bleu. Hij was een oud
lid der Parijzische Commune en toegedaan aan het occultisme.
1- Alexander Dumas, zoon, te Marly-le-Roi, bij Parijs, 70 jaar
oud; hij was een natuurlijk kind van Alexander Dumas, den schrijver
der Trois mousquetazres. Zijn eerste werk, (op t7jarigen ouderdom)
was een bundel verzen Péchés de jeunesse, zijn laatste zijn beroemd
tooneelstuk Franczllon; zijn meest gekende roman is La dame aux
camelzas. Uitstekend schrijver, doch ongelukkiglijk ongodsdienstig en
niet altijd kuisch in zijne schriften; hij is buiten den schoot der kerk
gestorven.

t Barthélemy Saint-Hilaire, Fransche geleerde en staatsman.
Het grootste gedeelte xan zijn leven, 66 jaren lang, besteedde hij aan
de vertaling der werken van Aristoteles, 35 deelen. Hij bewerkte ook
eene omzetting van I-Iomeros' Ilias.
t Jules Moinaux, Fransche humorist, schrijver van : Trzbunaux
comzques, Les deux aveugles, Les deux sounds, Un conseil judzczazre.
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KARL:, VAN MAN DER
Dichter, Kunstgeschiedschrijver en Schilder

1548 - 1606
door LEOPOLD PLETTINCh.
Fr is op het herhaalde aandringen van velen, dat
wij het besluit hebben genomen, eene derde verbeterde en vcrm erderde uitgave onzer ,S'trtdicIiz over lief
Leven en de GVerieczz van Karel van Jlcander, in 't licht te
geven.
Jammervol is het, (lat men tot lieden zoo weinig heeft
geijverd op het gebied der kunstgeschiedenis. Werd de naam
van Vlaanderen en Nederland. tot aan de uiterste palen der
wereld be_°faa.md, dan was het toch grootendeels te danken
aan de ontelbare rij hunner schilders.
Karel van \[ander is de schepper der nederlandscho
kunsthistorie, en op dit gebied kan zijn gezag en zijne hooge
bevoegdheid geenszins in twijfel worden. getrokken.
Ofschoon hij tot den Renaissance-tijd behoort, en der
Italiaansche kunst hartelijk was toegedaan, toch geeft hij ons
met de meeste onpartijdignieid hoogst merkwaardige bijzonderheden over de gothische meesters. Bij het eerlijk talent
der gebroeders van Eyck, van \[ernlinc en Netsijs, staat hij
in bewondering stil, en bespreekt hunne werken met eene
grondige en immer aner ta tu:.r tiennis.
En hoe kon iet anders? 1 [ij zelf hanteerde m t bijval
het penseel, en onder de kunstenaar:-; .vier levensbeschrijving
in liet Schilderbock voorkind zijn (S r velen die hem tijdgenooten of vrienden waren, en die hein dan ook in zijne taak
eenigszins ter zijde stonden. Prijs : fr. 2,00.

De bijzondere aandacht van letterkundi eer, kus tenaai-s en bibliofielen
roepen wij in op teen nieuwen dichtbundel Iris, vat: Pol. DE MONT.
:'.f4 blz. groot S" zwaar Holla.rdsch papier, beeldletters, kopstukken en rand- C®
versiersels in kleur. — Omslag van extra Japansch papier. — Op:eluisterd met ,,
eetre oorspronkelijke ets van Ph. Zilcken, voorstellen : hat p. ' rtret van don s-ehrijver,
benevens negen groots platen buiten tekst
Henricus, F. Khnopff, K. Bertens,
G. Rochegrosse eo F. ton Ubde. Alle illustraties en versieringen werden opzettelijk
dit roek vervaardigd, en zijn nergens andors overgedrukt.
Getrokken op 250 Exemplaren, genummerd en geteekend, waarvan slechts A
enkele nog ;oorhanden. — Prijs 25 frank. J.-E. Buschmann, drukker-uitgever,
Rijupoartvest, Antwerpen.
Voor Nederland wende men zich tot . de Nederlandsche Boekhandel ,, L. H.
Smeding, dir. S' Jakobsmarkt, Antwerpen.
L..^.!A .. L. '- .
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Pas verschep en : Natuurindrukken en Stemmingen,
door EDW. B. _KOSTER.

y,,^p
Een bundel gedichten eu prozastukken van 112 bladzijden en vier groote teekenin`O gen van
Artistiek omslag i-, kleuren gedrukt. prachtig papier en fraaie druk. Een werkje v
dat met genoegen in de hescoaafle wereld zal gelezen worden. Ten zeerste geschikt als .
geschenk voor de aanstaande winterfeesten. -- Inschrivinyspriis 3,50 fr., (voor
p Nederland 2 gulden). J. E. Buschtnann, drukker-uitgever. Rh^npeorttv es tt, Antwerpen.
HAMEL.

^ ^ `zal
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.. ` VY COO .. .fits
titgave Gebr. BELINFANTE, Den _laag. ----Mevrouw ESTELLA IIiiMANS
HERTZVELD, Gedichten. Ptachtnitgave in geheel lianen t an,J%

met stempel, naar telre. o , ekeninv ,an Jos. Israëls, í -u met portret
Prijs t1. 7,50; fr. 15,75.
door Sluvter.
Vereenigde Dichtwerken

Vrouwe MARIA VAN ACKERE, geb

IIOOI.AEt,I1E, gehorr^^;l te Diksmuiden, Wvst.vlaaridereii,
3 deeïen, IL ij. D.10,30.
(1826-1876).

België -

Madelieven en aroudl.ump . . . . . ing. l, 1,50 g eb. 1,90 fr, 4,—
Af. o.deriiik ; Najaarsvruchten en Winterblonnec
» f. 2,10 geb. 50
Nieuwste gedtuuten . . . . . . .
» f. 1,60 geb. 2,- - fr. 4,20
• .,^m.:^^t^._.^.^r^._,.,.^....^`.^^
IDA huis Csuperurs rià Zinnen
verzendt ONMIDDELLIJK een kilo
thee en nicer in 't hinueniand,
wanneer de bestellint; :'ÓUi' den
laatsten trein inkomt; beitllve op
Zon- en Feestdagen.
Uit elke streek der `,veiei,i waar
thee +vast, zijn ailtt soorten voorhanden.
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Abonnements-Einladung auf die KNEIPP-BLATTER.
Leitschr ft fzir nrzstvilose Jfeii,nethorte tear' 1 p re itr vernhsse L.ebevtsce, re.
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Officielles Organ des Central-Kneipp-Vereines in Wdrishofen.
4. Jahrg 1591. Jiihrlich erschainen 20 Numm :rn — woven je te 24 Settee stark
—Zulu Preise von M 2,50; bei direkter Zuseudung im Aasland M 3,80.
Die * Kneippblktter a das vornehmste uud verbreitetste Organ der Kneipp-Bewegong, enthalten neben Originail,eitrfcgen vont Hoehw. Heren Prálat Kucipp, zahireiche Artikel von Kneipp-Aerzten u. Kneipp-b'reuudeu' teruer Kranken- Geschichten
and tleilunge,, Vereius- and WSrishoteuer íNacnricitcea, Aerztlicheu Ratgeber etc.
Anerkanntvorzi glichstes Insertionsorgan.
Zu heziehen durch alle Buenhandluugen uud Postanstalten. Probeuummern kosten frei durch die
Verlagshandlung L. Auer in Donauwórth.
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Abonnement

a la lecture musicale,

I. Pus rut mois fr. 2,50. Puur trois mois £r. 5. Pour sis moil fr. 8. Pour un an fr. 12.
Les ; ht nods de la vine recoivent, d'aprds leur propre choix, 4 cahiers par semaine;
ceux de la p • avince 8 cahiers à la foil gn'il y p,'uvmt changer tons les quinzu jours.
II. Pcu. in Innis fr. 5. Pour trois p role fr. 9. Pour six mois fr. 12. Pour u•: an Ir. 18.
LEA a e ones de la vine regoiveuf, d'après leur propre choix, S cahiers par smaine;
..ux de la 1 rovince ii cahiers a la coin qu'.1 pen -cut ch.tuger tour les qm- c ;ours.
un mois fr. Pour trois cools fe. 13. Pour six mois 11.2x). Pour
Les al • nods out droit. à vingc . quatre cahiers peer semai:,e,

FIl.Pos

fr. 35.

IV. Pou, us trois fr. 9. Pour trois mois fr. 16. Pour six mois fr. 25. Pour an an fr.45.
Lis ah, ends out droit à six cahiers qti ils peurest i;hangor toes !e.? jours.
l . L'Ab ‘ nnement comprend tons les genres de musique, it 1'excepti
10 des
d'orc:.estre, 20 des methodes et etudes pour trios les inst:ruin
, 3 0 des
};1.>ticic
édiiious populaires de Breitkopf & Hertel, I'e'.e' Litolii', etc. — z'. 2. Les
raisers ".e musique ne peuvent dtra gardés plus d'un mol_. -- § 3. Les partitions
(Operas, Oratorios, etc.), la musique poor 2 pianos, la musique pour piano et
ditieren s instruments (Trios, Quatunrs, etc.), comptent cornme 2 cahiers or.iinaires; tail ii ne pru era etre renris à l'abonnt que d: ux partitions à ia tuis. --4. L ,- nouveautés ne peuvunt dire tienodes en abonnement que trois mois
après le r publication. — § 5. Les abounds ne recevant que des cahiers, partitions, etc en bon état, doivent s'engager à nous en rembourser intégralement
is valeur e'ils sous les reudent maculés ou déchirés, plies ou roulés. Pour
'leur en F. eiliter le transport, nous leur offrous d'élégauts ports-musique au prix
de 1 fr ; 0 í} 5 fr. --. — 6. L'ahon ,tinent Pst cnusideré comme continue
taut qc des cahiers Se trouveot emIre les mains da l'ahonné. Catalogue

A. fr. 1,25.

i!: .,_. AI) Y ERï'E1V Ti EB1:.r1D
etlr;t`lC° jaar door, ?171rii zij 1'er'scb1j11'^1;. 1(l
drie
iijdschriEu, 1Tam'alji; i!, dt Die/seize Wa r ande, liet
Belfort t'..ti I.e .>.agasin l'ittérair'e.
E, I ijdscilriften ;cctrdel; jaar! ^; ^,^ 21..000 afleveringen in
Van
net '.icbt í: e everl,

:s !. )t di:,;;.
l)t
.
13^);-!1` 'íltll+ ! Ir '%p"+t

e<

het

De

advertentie

verschijnt dus

21,000

maal.

De prijs is fr - 12,50 of fl, 6—.
1leeren boekhandelaren genieten buitengewoon rabat,

Uitgave van E. J. BRILL te Leiden.

KENNIS DER NATUUR
Leerboek der Natuurkunde, Dierkunde en Plantkunde.
Met talrijke houtsneden en figuren in den tekst, door H. HEUKELS.
Prijs fl. 5,00. Gebonden in linnen tl. 5,50.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar als :
Natuurkunde II. 2,75. — Dierkunde en Plantkunde f1. 2,75.
`_.
T^v^^
e^.. ír+.^....r^.^^y`VGP.'3^,FiG:P °^21y^'^E.+^í^.£' t .^Ir'r]'.YSY'^!.^T.:'ZFlPS^4RSEt.•Sl.!? ^

WYNAND FOCKINK, te Amsterdam,
Fabriek van Likeuren
OJ,gerzctzt zf 1679
nG: LF;VRRANCIER van H. M. de Ko.iingin der Nederlander. —• Z. M. den Koning vn,:,

Pruisen. — Z. M. den Keizer en Koning van Oostenrijk-Hongarije. — Z. M. den

Ko,ira van Beieren. — Z. M. den Ko'in van Wurtenherg. — Z. M. den Koning
van Saksen. — Z. M. den Ko”)-'g van Zweden en Noorwegen. — Z. M. den Koning
van België. -- Z. M. den Koning van Spanje. — Z. M. den Koning van Portugal
-- Z. K. H. Prins Albrecht van Pruisen. — Z. K. H. den Groothertog van
Baden. — Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg.
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ENCRES ET VERNIS D'IMPRIIIERIE
I'ilt1T1)GIlAVdTRE,

PHOTOLITHOGRAPH lE, HEW/GRAVURE

eTy 7ti ATaV.A-UX, breveté
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NF N' 17:`
lA4ZMC.2 .&."'.—•.-.^^'-.^ - ^aSI9fQV1820.3F-'.1A1..^N'
T.CíT+ï@ri'41901K%«'8sul!YSd'-r31G3?è'L
.+
l.S.!_AC4?1SSi=77.2 a^,.R4.;FP!FY..o,

li>í)OLF WEiGE>..,
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT

Librairie ancienne et moderne I New and secund-handbookseller

4, Wintergartenstr. LEIPZIG- Wintergartenstr. 4.
Grosses Lager antiquarischer und neuer Biicher
aus allen Wisschenschaften

Lieferant und Correspondent
namhafter Bibiiothehen and Institute

L'ebernahme and Vertrieb
von Publicationen ausldnd•Universiliiten

des In- and Auslandes

and gelehrier Gesellschaticn.

Vortheithafteste nezugsquelle
ur Sffentliche Anstalten and Privatpersonen

Prompte Ausftihrung
von Auctions- tied sonstigen Auftragen

Ankaut ganzer Bibliotheken and werthvoller Werkti
zu hiichsten Preisen.

Schnclle and gule Verbindungen naeb allen Wclttheilen.

Allerwaga Inkroand! \\.4t?

1Rai:E S 9
ROTTERD AM
Leverancier van wijlen Z. M. den Koning

4 ?.!

1 4,..,

C

.',..,1

.

46

9
De Cacao ( A. DRIESSEN
rdient uit een gezondheidkundig oogpunt
de voorkeur.
ZIE ATTESTEN.

4lom verkrithzr

,/

0,0

4`.

,

4 4)
6, 42
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ZEER GOEDKOOP !
Een aantal Clichés naar beroemde platen
en schilderijen.
Te bevragen : Leuven, Huis Vlierbeek
België.
SSIXi'.E.'_`/A85wv

„,Iw.ea^—^auat.c m'avvsaDI.mx. _

Y59,•_=,
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FLIEGENDE BLATTER
Bestellungen werden in allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie
von allen Postdmtern und Zeitungs-Expeditionen angenommen.
Sie erscheinen wbchentiich einmal. Preis p. Semester, Mk. 7,5
(fr. 9,50); behalve de vracht.
Weinige humoristische tijdschriften kunnen gelijk dit, zonder
aanstoot gelezen worden. Zelden vindt men hier eenige ongepaste toespeling. De verlichting (illustratie) is in den regel uitmuntend.

Firma A. C. A. AT N

,ti

U IEN Pz.

OUDENBOSCII (NEDERLAND)
Rechtstreeksche aanvoer van geimporteerde Havana's, Manilla's em
Planteurs van de eerste huizen.
Geurige en van de beste taha'tsuorten vervaardigde sigaren van
fr. 50 tot 500 fr. per duizend.
AANBEVOLEN MERKEN :
de duizend
fr. 50
Phoenix
Klein Duimpje (klein maar geurig)
60
70
Roza
Perfecto
80

Kegellust

80

Souvenir d'Amsterdam
Bonita

90

90

ll. Unman
Crema de Cuba

d e d mzc
fr. 1

Fortuna

Atabansa
La Vuegera (Havana)
id.
Conchas
Reina
td.

3

4C
501

Levering van Hollandsche sigaren vrij van alle rechten er.
vracht bij minstens duizend stuks. Havana sigaren hij minstens
drie honderd stuks.
Volledige 'jHcdlandsche of Belgische prijs-cow ants op aanvraag

uerkrajgbam .

'°•c i3..^.i:lt^e

r/ v

VA

NLEL

WW N,

Leiden.

.uitc in de begeleiding van den OrsgoriaanJe .hathciiaie Or;;-;a :;i.
aeheu Zang en ic i:et < ^_ - n orgelspel, meteen aantal speeloefeningen.4 0
onuerwijs in den Gregortaauscheu Zang,
Qa cdb[.ehj6 ten gebruilte

fi 4,25

f
i 1,75

vierde 'vermeerderde druk
r eesboeic voor het Contrapunt, gr. 40
' Jozef Maria Fignatelli. Eere schets p an de uitárl'vin i; en de opheffing der

fi 7,50

Sociëteit vau Jezus, door W. VAN NeenWCNHOSF, S. J. Tweede vermeerft 1,50
derde druk
In linnen prachtband
fl1,90
Wat is toch de Talmud? en wat is een Talmeediood?Iets uit en van de verderfelijke geloofspunten en praktijken van hetjoaenuom, door Dr. A. RoxLING, hernier en verbeterd door MAX DE LAMAAQUE. Derde druk met een
nieuw voo i:ericht van den vertaler. 128 bie.
fl 0,70
De geheimen der Ve t metselara , ontsluierd door Lao TAXIL. Een deel gr. 3
fl 7,90
van 1058 bladzijden met 60 gelith. platen
fi 9,70
In linnen prachtband
. . .
fl 10,20
In halfchagrijn-lederen pracht p and
^^^^r^-^ ,. -^.,.,¢^ _

^^..-^^.-^^^,•^^^..-^ _

B.

..^,v

- ,:,^.^,

HERDER, libraire-dditeur Pontifical
A F ribourg en

E^risgau

(Alle:nagne)

En vente cliez taus les libraires :

MINIATURES CHOISIES
BiBïs g isÈQUE DU il;roTiCei
par ÉTIi+:NNE BEISSEL,

S. J.

DOCUMENTS POUR U\'E IIISTOIRE I)I. LA liINIATURE
AVEC Y1\ P.L_1NClII:P EN PHOTOTI-PIT;.

in-folio (VIII et ái9 pages de teNte) fr. 3v; retie, en toile,
tranche

rouge f r. 30.;

<I.i1^11ehe '
Praktisches Wochenblatt fur

..tatgeher

alle

deutschen Hausfrauen.

Erscheint jede Woclle einrual. — Preis pro Qu a ntal uur 1 Mk.
Zu beziehen dwelt alle Buehhandl'ungen and Postanstalten.
Der Hdasliche Ratgeber r enthalt
jeder Nummer belehreude At tikel aus
cm Geniete der Hauswirtschaft, GeAndheitsp liege mid

ziehung. Ausser-

em wird in den Rubrike
atzigee, B'dusliche Kunst, Fars Eau s,
Getrdnke, Backwerke, Far die Kvche

u. s. w. eivis Faille belebrenden offes
vertiffentlichc

In der .. Arbeitsstube werden Stick,
II5.kel- vied Filetarbeiten veri fï'entliciit, welche durch reizende Abbildungen erlhutert werden. — Im . Echo
haren jede Abonnentin kostenlos Fragen
veruffeutlichen, welche heantwortet wet,den. Das h'antilleton,. ast sehr reichhaltig
vind spannend. Ausser ein.m gri ssere.i,
sehr interessanten Romane, werden noch
in jeder Nummer R.eie'.,cschreibung',
Humore;ern, Erzhi,lungen vind Gedichte

Strick-,

ve ri5 fentlicht,

TAAL- EN LETTERLINDE.
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche
letterkunde, door J. Frederiks en J. Van den Braude::, 30,00
De Bo's \Vest-Vlaamsch kiloti::e:1. Leruitgegevc:l door J. Sam, 11 22,00
i5,00
Dichtwerken van Uilderdyk, 2 bpi. gebonden
13,00
:ogstraten
Studien en kritieke:., 2 .i., Lour P. 1•'. Til. \
Gedichten van'hen Kat:. 1211d. \Verken van'l..14;wy-ck, elk 12,00
10,00
Waasch Idioticon, bee.e:lct Loer A. jont ter pera)
'-,áo
= Droogenbroecle
;slakarnen en. (,hazelel,. door J.
7,30
Ve,ztunelde dichtw• crkeii var. Guido Gezelle, 5 bd.
0,00
Co;nplecte dichte: erken van Da Costa, gebonden
Stijl- en letterkunde, rr actisch landboek, 2 bd. door Fr. Willems 6,00
3,0o
J. Bat's Verklarend woordenboek (met platen)
5,00
De Bo's Kruidtvoor.tenboek uitgegeven door J. miinyn
1-landciingen van but X: I - Neder,utdr.ch Cungreu te g ent (tagI 5,o0
4,25
Geschiedenis der Nederiecds;he letteren, door Mgr Everts
Nieuwe gedichten- Menschen en boeken, door D' Schaepman, ,-i'k 4,25
4,0o
Beknopt etymologisch woordenboek, door ] . Vercouiï!ie
4,00
Di chtweikel - Ci mcra obscura, van N. Beets. elk
D` S. Webers Dreizeiutlinden, door hug. De Lepeleer, nieucce druk 4,00
4,00
Historische gezangen. -- Monodramas, dour K. hiel, elk
3,75
Woordenlijst der Nederlandsche taal, door M. De Vries
Gedichten van Hilda Rain, 1SSn-1800, (bekroond) 3,50
Luit en fluit, Kanunnik S. Dar ns - l aasas. Patel Jonckbloet, elk 3,3o
Iloogduitsche spraakleer voor :\eden :,-. _rs, door K . 1'ernest 3,:o
3,00
, S. j .
Studidu over Vondel, door A. `. et...
,Alion, Jan,;- ., elk 3,00
Gedichten van F1ansde Po r ter -id.
3,00
Jan Boendaele, zijn leven, ripe werken, doer 11. 1:12,
nou! i,ugeen c .t . U ; <
3,00
\'oi kc,; en Stralen, ge it ',it
3,00
Al de gedichten va . 1 A. Rodeuba: i -- id. van Jut De lava, elk
3,00
Lijst der Fransche ecoorde,: uit Dt Bo's ldioticdn
3,3o
Cornelius IN: epos vertaald duo,- A. Verdomit
2,30
Schatten uit de Vo:kstaal, door A. Jout
Ghetidenboec naar een hs. der XV" eeuw, dour D r K. de Gheidere 2,00
Vier tooneelstukken door Lambert Van Rijs:vijnk, elk 2,00
Vondel's werken, geillustreerd, 3o bd. ieder, ingen. 1,30, gebond. 2,00
-1 aal- en letterkundige nalatenschap van K. hernest, J. Broeckaert 2,00
2,00
Karel van \'landere, leven en werken, door L. Plettincu
Dood van Karel de Goede, eioor P. Plaucquaert (oekroonnl, 2,00
2,00
Gedichten van D' H. Claeys - Id. var. Juli. Belpa.re, elk
Brouwersnijd.- Furie van Liet, tooneelspelen, door H. Roell,elk 2,00
Robrecht van balie, drama door K. Vair 1 uordenhove
2,00
0,o0
Gedichten au Verman Ronsc ter pers t
Woordenboek der Nederlandsche taal, door M. de Vries, elke ati. 1,83
1,b0
Verdietsching onzer doopnamen, door K. Schryvers
1,72
De Kempische harp, gedichten vats L. Mercelis
Vondel's Lucifer, verklaard eioor A. \ nistraeten, S. J.
1,70
l:1. Altaargeheiinenissen, met voorrede naar Mgr Stille:::aus'werk 1,50
1,50
Gemengde taal- en :ette r',.undige aanmerkingen, door D. Claes
1,50
Sterrunen des gevoels, A. Buitynck
Liederboek van Pastoor Cooren:an (noted- en c;jferiudziek) 2 bd.eikl,5o
1,D0
1,50
Bozeliederen, door D r K. de Gheidere
Verhuizen, landgedicht door 11ií ia Ram
Gedichten van Ledeganck - Landliederen van D' K. Gheldere, eik 1,25
'Vondels' Josef in Dothan, verklaard door A. Verstraeten, S. J.
1,00
Pater Servatius Dirks -.\l ult.tuli, duo- A. 11e,, elk
;,00
Feestrede aan 1-'r. De Potter en D r Claeys, pr., door A. Bilmen
1,00
Keerzijde van Van Beers' Rijzende bladen, nou:• 1) • A. De Vos
1,00
Spraakkunst, door A. Joos - Savitri, door K.:.ecoutcre, ell:
1,00
c,1te ❑ van J. de Ras, ell` 1,00
Eerste klanken - Nieuwe bloempi s,
D r Schaepman, door Bernardinus diets 0. :;. F.
1,00
Stemmen mijner lente, gedi,:inet: door D. V,'. Brouns 1,00
Verschil in uitspraak I: en (3, door j. Bole -- R..adsels, A. Joos, elk 0,80
Terugkeer tot Vondel -- \tgr Lambrecht, door D r 11. Claeys, elk 0,73
De K. Vl. Academie, door D'' Nolet, antwoord aan J. ten Brinck 0,73

A.

SrrFER,
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VEIZ^CH)E^N]C.N :

BASTAARDWOORDENBOEK
1)OUR ^

JAN BROECKAERT,
^VERKE\D LID DER

lioxtx>.:L^rxr: VT.z^\^^`

^It^: _^C:^1DI^:\IIi:.

herhaaldelijk werd tegen Itet overtollig gebruik
van bastaardwoorden in onze taal te_ velde getrokken
en de wensch uitgedrukt dat er cone verzameling van
L1z_ulke woorden, met aanduiding tier evenveel beteekenende
in het Nederlandsch, verschijnen mocht.
Aan dezen wensch is thans door de uitgave van het hier
aangekondigde boek gevolg gegeven.
Unnoodig op de hooge nuttigheid van het Bastaardwoor
dcnboek ter zuivering onzer taal aam te dringen. \iet min
dan -i3,3oo woorden, bewerkt en verklaard in den zin van de
bier volgende proef, zijn er in opgenomen.
De uitgever koestert dan ook de hoop slat zijn werk —
de vrucht van verscheidene jaren arbeid, bij zijne landgenooten
gunstig zal worden onthaald. Het vomit een boekdeel van
460 blz. in-S , en zal den inschrijveren trits ,^ f /raaks, boven
dt iariningskosten, vrachtvrij worden toegezonden.
Men zende het inschrijvingsbewijs, behoorlijk ingevuld,
onmiddellijk terug aan den beer Jan Brucckaert, t riffier der
Rechtbank van eersten aanleg te Denderen n,lt .
LEDS

ADMINISTRATEUR, Fr. — Scheerdec (en ,r,< I,cstnunlcr. Fr. ,h,rclrar,
zooals de meeste wtlb. opgeven). In Vlaamsch-Beigic warden Lrheel-o'r en Gestuurde,
rloorgtans verward. tien bestuurder is eigenlijk een ondergeschikte van eenen
beheer der.
ADOPTIE, van 't Lat. adoptio, I^r. adoft: n. -- LEDEG:\NCE vertaalt rtit
woord door kinderaannernin;, : A De kinderaanneniiug of a,loptir is een plechtig
en onwederroepelijk kontrakt e. Volgens Uurut: is ), vnder^n,r,urrnrim, echter geene
gelukkige sameustellmg. \ViI men het woord eind hier uitdrukken, dan behor
n,en volgens ons taaleigen te zeggen : aanneming int of a/ / iif.

c

CARGADOOR, Sp. ,arguador
,.1c tn n, die Lich niet de cur;a of
lading, bevrachting van een schip gelast. — >checpsmakelaar, scheepsbevrachi,

CHOQUANT ; Fr., van 't Ohd. .,,a. \ihd. .chnr. ot:tat%at hci Fr. ,h, er
tiet Eng. shock. — Aanstootelijk, ergerlijk, hinderlijk, afkecrweld. - i I.

S-R1C+1-1
I,' A 1'í )THE
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E -EZS

DE T.'AL9S A

'Abbe MAURICE DE BAETS.

Seeré'. t+re de S. f;. Algr l'Fvflque de Gaud

(ave 7 »tlmrrlleR). — Brix 4.50
...,

._ .^

fr.

._. ..

&E..

1>[ '1 11RAGEN

TAAL EI1 STIJLZUIVERING
DOpR

J. MUYLDERMANS, te Mechelen
rod X'VTII. 116 bleu/,
•
.5'r hnnia /m /Iderl

Prijs

7 fr. 3,00

(Beoordeeling lu Pe

p verder

miin

nier)

NIEUIVE SCHOOLWET VAN 1895
10012.,rtlE(1,,.^.

1)0n01<

L' EXPOSE DES MOTIFS
V.

cL

I

0

1

1:I DOt,r:
5

^tr.

ONDERRICHTINGEN VOOR HET UITVOEREN DER WET

Prijs fr. 0,75

BIBLIOTHEEK TE MATADI.
De ectw. heer Octaaf D'Ilooge. missionnturis in den Congo, doet '-en;ae
tot zijne landgenooteu ons heat te hei h en ginder in het zwarte land c»ne hr vSo.t.
te stichten, inzonderheid voor de talrijke Belgen welk. daar werkzaam zijn.
V laamsche en Fransche werken, nieuwe of oude, godsdienstige. verhalende of
wetenschappelijk', ;tiles cal toet dankbaarheid aanvaard words-n.
Men mag de boeken francs, opsturen aan den heer .4/fairs .S,ff,'r, dte zich me t.
de ' erdere verzending zal gelasten. Aslt -- : A. Sifter, Uitgever, St. Baafsplaats, Gent.

INHOUD.
I. De gevangene in het \ atil:aan
lAN I.ODR4 LICKS.
Ii. Sartsculot en brigand
I. 1IUYLDER\IA NS.
III. Liederen voor ons volk
HECTOR B V LIErJS.
"E LI . R.
IV. Invloed der H. Schrift op anzr taal . . . .
V. Flaubert
1'.. PAC \CEI.S.
1. De laaf stc bede eenti t moeder
P FR BrRNARDrt:c; \fErs.
De Dichter Cracco
. . .
I's. D E POTTER.
De Bleekeregast
GUIDO GE7.ELLE.
. Uit de Pathologic der stal
H. MEER'''.
hint-Nikolaas avond
. .
KA .REL QUAEDVtJ 4:1>.
I. Het Moederhart
" I4. R.
II. Boekennieuws en loonijk,

rattily, % uii st
Vefcnor^^ap
(6 j'ranG 'S jaar5)•

03rni
Zrii^:rrrij

Tiende jaargang, 18g5.

!)'iffcr

Januari, N' i.

WERKEN VOOR ONDERWIJZERS EN SCHOLEN.
Leerboek van Rekenkunde, voor Vlaamsehe normaalscholen, door A. Do Riemaeker. (Door den Verbeteringraad
aangenomen) 2" uitgaaf fr. 3,00
Vormleer.11andboek voor den onderwijzer, id., met platen » 1,50
Leerboek van Rekenkunde, ten gebruike van h,it middelbaar onderwijs, id., •l et * hoekd. fr. 0,50, 2de boekd. » 0,75
Précis d'arithmtitique, a I'nsage de I'enseignement moyen,
id., tome 1, fr. 0,50, tonic II, fr. 0,75, ensemble » 1,25
Précis d'arithmétique.(Madtre).Solnlions des Problèmes,id• » 0,75,
Bijzondere leergangen voor de vakken der Iagcre scholen,
door 1• D. S. en A. V. U. Dr., professors
» 4,50
Lessen over gezondheidsleer volgens het Slaatsprogramma
» 0,75
van 1884, door II. Mys, prol'. in de Normaalschool
Lessen van boomleen ter gebruike van Normaalscholen,
» 0,90
door denzelfden, niet platen
Lessen van land-en toinbou r,v, gevolgd y in de gezondheids» 2,00'
leer der dieren, id. id.
Lessen over tuinbouw ten gebruike van meisjesnormaal» 0,50
scholen, naar het laatste Programma, id. id.
» 0,50
Natuurlijke historie, id. id.
Vlaamsehe Spraakknnstten gebruike van het middelbaar
» 4,00
en normaal onderwijs, tae uitgaaf, door A. Joos
Kleine Spraakkunst, met oefeningen. volgens het schoolprogrammavan 1884, I B 'e deel, Meester, 2' uitgaaf, id. » 0,30
» 11,25
2" deel, leerling, Ode id., id.
Idem,
» 0,35
Idem,33"deel, leerling. 4'' e id., id.
Eenige wenken voor liet onderwijs van de Vlaamsehe en
Fransche taal in de gesticht en van middelbaren graad, id. » 0,75
» :,,1::
Schatten nil de Volkstaal, id.
,..
Raadsels van het Vlaamsehe Volre, vergeleken en verklaard, id. n
Opgaande letterkundige lessen, id.»
» 4,00
Taal-en letterkundige, mengelingen, i 1.
» 0, 75
Vertelsels voor het Vlaamsehe volk (4 reeksen), id. elke
» 0,75
Onderwijzer en volkstaal, id.
» 0,30
Korte leerwijze van onzen kerkzang, id.
» 10,00
\Vaasch idioticon (oneer druk), id.
» 0,75
Programme cl ri glenient rtes denies normales
» 0,50
Verordening en I rog,unma van het lager onderwijs
» 11,90
Prograu n nalal'el om in de klas ten Loon le hangen
» 0,30
»
»
»
»
Dagorden
» 4.80
Beknopte Mechelsehe Catechismus, door Mgr Lambrcchl
» 11,40
Principes de morale, id.
ligwaarsenoie n. - 011icieelestokken met practische lessen,
» 1,50
sloor F. Van Cleempul
» 11,60
Lezen en seluri ,jven, door E. Menunek, 10,30, II 0,10, Ill
» 2,60
en II. Bartels, .2 doelen, elk
Bloemlezing, door A. 1-1 II
Iloogdiiilsche spraakleer voor Nederlanders. door K. 'I'e r nest» 3,50
» 11,40
Oefeningen op de, rekenkundige ontleding, P. Pipers
» 2,00
Chrestomathie francaise, pnr J. Samyn
» 2,50
Chrestomathie linguist, par Van De Boric
Oefeningen op de lessen over de breuken, P. Van Lintschoot » 0,40
» 0,20
Vaderlandsche geschiedenis (lees- en leerboekje), id.
» 0,15
leeshoekje door Ldm. Suy en A. Van Overlreke, 5 d. elk
Aanvankelijke oefeningen op dc spelregels, id. I, 0,20, II, » 0,25
»
0,20
Kleine Vaderlandsche geschiedenis, door A. Alyn
» 0,60
Aardrijkskunde voor lage r e scholen, Broeder Alexis
» 0,75
Land- en tuinbouwkunde, id .
):- 0,50
Ilet godsdienslig onderwijs in de scholen, A. Mieehiels
0,60
Oefeningen in de Moedertaal, door K. D. K. I, 0,311, II, 0,35, Ill
» 4,00
Id. deel des meesters 1 fr. 1,15. II fr. 1,55, Ill
Elf ;,eer bijzondere laalregels, door P. De Keyzer » 0,15
Praktisch Rekenbock worn' lagere scholen, door A. Vromant » 0,30
Brjznnderstedaadzahei der geschied. van België,C.J. Mathieu » 0,75
Tableau des déclinaisons et des conjngaisons allemandes » 0,25
1 ,30 en 0,50.
Vadcrlandselie geschiedenis, door A. Dc Laere
k NZ.

ENZ-

ENZ.

PHILOLOGISCHE
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BIJ DRAG

Bijblad van 't BELFORT.
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DRUKKERIJ A. SIFFER
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DE WESTVLAAMSCHE L.

over het wezen en de uitspraak der
Westvlaamsche L.
i° Gemeenzaam aan alle soorten van 1klanken is het feit dat de mondholte, al voren, door
den top der tonge, in haar middeldeel, afgesperd
is. Bij de Westvlaamsche 1 articuleert de tong juist
boven de opperste tandreeks, tegen het voorwaarde
strekkende deel der alveolen. Er dient opgemerkt te
worden dat deze articulatie nagenoeg overeenkomt
met deze der Westvlaamsche r en der Westvlaamsche
tandklanken d, t, n. Wanneer echter deze verschillige
klanken afzonderlijk uitgesproken worden, zoo is het
mogelijk dat de r wat meer achterwaards, de tand-klanken wat meer voorwaarde, dat is met de tongspits
-half tegen de tanden, half tegen het tandvleesch,
gevormd worden. Daar ieder taalklank zich nochtans
binnen de palen eener zekere ruimte beweegt, vooral
,door het inwerken der omgevende klanken min of
meer verschoven wordt, zoo gebeurt het ook dat de 1,
.zoowel als de r en de tandklanken, door aansluiting
der tongspits tegen eene en dezelfde plaats van het
-voorgehemelte, gevormd worden. Van daar het nauw
verwantschap van 1 met r, vooral wanneer deze ongerold is, zooals in het Westvïaamsch niet zelden gebeurt;
en haar verwantschap met de tandklanken, vooral met
d en n, die, evenals 1 en r, met begeleiding van stemgeluid voortgebracht worden.
20 Een ander punt, dat voor de articulatie der I
U•
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kenmerkend is, en dat onze 1 met de andere 1-soorten
gemeen heeft, bestaat hierin : dat, bij het uitbrengen
derzelve, het middeldeel der tong, al beide kanten,
langs de achterste maaltanden, van het gehemelteverwijderd wordt, zoodat twee openingen ontstaan,
door dewelke de geluidgevende luchtstroom heenvliedt. Gelegentlijk nochtans mag het wel gebeuren,
dat er slechts al eenè zijde eene opening gevormd
wordt, de andere kant gesloten blijvende.
3° Bij de Westvlaamsche l wordt het middeldeel
der tonge nog al merkelijk gezonken, hetgeen haar
eenen vollen, diepen, hollen klank geeft. Daardoor
onderscheidt zij zich, b. v. van de fransche 1, doch
nadert zich van de engelsche. Van deze laatste getuigt
Aug. Western, Englische Laullehre, blz. 31, dat zij
uitgebracht wordt, terwijl « die mittlere Partie der
Zunge, wie beim n, aber in hoherem Grade, niedergedruckt wird ». Zoo ook H. Sweet, A triloer of Phonetics, blz. 80. « In this consonant (1) the english concavity
of the fore part of the tongue is especially noticeable »;
en blz. 6 9 : « front-hollowing gives a dull resonance
which is particularly noticeable in our l ».
40 Gelegentlijk, zoo b. v. na gutturale klinkers,
krijgt onze 1 een gutturaal karakter, hetwelk teweeg
gebracht wordt door het toonaderen van den tongwortel tot het week gehemelte. Aug. Western, ibid.is ook van gedacht dat de engelsche uitgaande 1,
zooals in well, op het einde gutturaal wordt; en Joh.
Storm, Enolische Philoloa ie, I Band, l e uitgave, beweert
dat de engelsche 1 half gutturaal is, blz. 23, 25, 40, 48'
en vooral 74, namentlijk achter eenen klinker in
dezelfde lettergreep, blz. 74 , de schotsche en hollandsche 1 vindt dezelfde schrijver volkomen gutturaal,
blz. 25, 4 o, 75 . In zijn laatste phonetisch werk, A _pruner
of Phonetics, blz. 8o, 81, oordeelt H. Sweet over
dit vraagstuk met meer voorbehoud : « In Cockney
English and in Scotsh, l has a still deeper tone which
may be sometimes the result of back modification ».
5° Eindelijk moet nog bemerkt worden dat bij da
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Westvlamingen de sluiting tusschen den tongtop en
het vorenste deel van het gehemelte dikwijls onvolkomen is; m. a. w. de Longspits wordt wel tot het
gehemelte genaderd, doch komt niet ermêe in aanraking; ja, deze toenadering zelve blijft soms achter
wege, zoodat de 1 verdwijnt, met ontwikkeling van
tenen nieuwen klank of verlenging van den voorgaanden klinker. De bijzonderheden diesaangaande
zullen hieronder behandeld worden.
Uit hetgeen tot nu toe gezeid is moeten meest de
wijzigingen verklaard worden die de lzelve ondergaat,
alsook deze die onder de omgevende klanken, door de
tegenwoordigheid en den invloed der /,teweeggebracht
worden.

Wijzigingen der L.
A. Afwisseling mei R.— i° Staat er in de beklemtoonde lettergreep eene 1, zoo verandert de 1 der
volgende onbeklemtoonde lettergreep in r :letter voor
luttel, sleuter, en westwaards sluier, slooter voor sleutel,
fiertel(e (gesproken fitl(e en fikl(e) = lat. feretrum,
oudfr. fierire, vleger voor en nevens vlegel.
2 0 Staat er integendeel in de beklemtoonde lettergreep een r, zoo verandert de r der volgende onbeklemtoonde lettergreep in t. Dikwijls bestaan de twee
vormen nevens elkander : marbel = fr. marbre, karjiel
voor karper, schorsoneelen (gesproken skosneeln en
soesneeln) = fr. scorsonères, brander en brandel, rozer
en ryzel, berders en' berdels.
3 0 Door vormen als deze laatste bijzonderlijk, ge;
raakt het taalgevoelen aan het wankelen tusschen de
uitgangen el en er, zoodat beide, de eene voor den
anderen en nevens elkander in gebruik zijn. Dit is het
geval met vendel, lavendel, zinder, burendel, enz. (zie
De Bo). Opmerkelijk is de vorm bilk, balt voor berk.
Verdere voorbeelden zie in Loquela, 1882, hlz. 62, 63.
Van avels 1' avels voor van avers t' avers, zie Loy.
1888, hlz. 15.
4.° Westvlaamsch is ook oorling en vingerling
voor oorring en vingerring.

-6 -B. Afwisseling met N. -- Westvlaamsch azyl,
gezel (omstreken van Kortrijk), (1112 11 .12 (westwaards),
voor azijn, heeft wel zijne l te danken aan den oudfranschen vorm aisil die nevens azsin in gebruik was.
Zoo ook beantwoordt wvl. j5ersijn, nevens j5ersil
fr. j5erszl, aan het flandro-henegouwsch persin. -Volgens De Bo hoort men sfillebeze (of -beier) nevens
sj5innebeze (of -beier). -- Onder de 56 wisselgedaanten
van het woord zenuw, aangegeven door Loquela, 1884E
hfz. 77, komen ook de vormen zilluwe, zilve, zilme,
zulme, enz., die Westvlaamsch zijn.
C. Afwisseling met D. -- Te Poperinghe en
omstreken, ook, volgens de getuigenis van De Bo,.
in Fransch Vlaanderen, hoort men veelvuldig lanke
voor danke, dat aldaar in gebruik is voor dat ik,
D. Metathesis. — Omzetting van r en 1 grijpt
plaats in sulker, in de omstreken van Kortrijk gebruikt
voor zurkel. De Bo geeft nog loreeren aan, voor ert
nevens rolgieren. Verders worden lw en lvi (doch
vooral in de kindertale) geern omgezet in wl en ml:
geluw, gevel, jeuluw, duwel; zetnel uit zilme voor
zenuw, enz. -- Andere voorbeelden bij De Bo, Idioticon, 2de uitgave, blz. 603, Loquela, 1882,hlfz. 26
en 1883, hlfz. 22.
E. Voorvoeging en Inschuiving eenex L. -- i° In
eenige woorden, uit het Fransch overgewaaid, is het
fransche lidwoord voor den ingaanden klinker aangevoegd : laget = mlat. agates of agates, nfr. le jais;
lavoor = l'ivoire; lomber, lommer = l'orzbre; labat
(Brugge) --- l'albátre (of door omzetting uit albat =
albátre), laweil, law jt = ndl. lawaai ? = fr. l'aubadeY
2° Achter j5, f en k wordt niet zelden eene l
(of eene r) ingelascht : pluimsteen voor puimsteen,
ftok voor fok, tuwin(e, flouwn(e = fr. fouine, Rouchi
ftoène, fiucia = fuchsia, kloesteren voor koesteren,
klabouterman, jerklament, enz. Zie De Bo, Idioticon,
2 de uitg. bl. 513. -- Meest is wel volksetymologie in
het spel.
F. Reductie en uitval der L. -- i° Wij hebben

hooger reeds daarop gewezen dat de westvlaamsche
1 in vele gevallen aan het verzwakken en aan het
verzwinden is. Het zal hier de plaats zijn nader te
bepalen in welke gevallen zij volkomen uitgesproken,
en in welke gevallen zij gereduceerd wordt.
De 1 wordt volkomen uitgesproken in het begin
en in den absoluten uitgang der woorden, tusschen
klinkers, en voor de tandklanken d,1, 7a, in woorden
bijgevolg zooals leven, mol, tale, beelden, wilt, zullen
(gesproken zóln). -- Tusschen 1 en r wordt een medeklinker ontwikkeld, waarover hieronder. -- Is de 1
gevolgd van eenes, lip- of keelklank : b, p, vi, f,
v, g, k, ch, of van s, z, dan wordt zij maar half of
in het geheel niet meer uitgesproken. De toestand
is deze, dat een vreemdeling, ja de Westvlaming
zelve meestendeels niet gewaar is of er werkelijk
eene 1 uitgebracht wordt, ja of neen ; in sommige
gevallen nochtans, als de spreker er op uit is om
zich duidelijk uit te drukken, wordt de 1 nog klaar
gehoord. Doch zijn taalbewustzijn is in zoo verre
diesaangaande op den dool geraakt, dat hij in zulke
omstandigheden wel eene 1 zal inschuiven waar zij
geenszins op hare plaats is. Zoo hoort men soms
solse, voor het gewone sowse = fr. sauce, en kolsie

voor het gewone kowsTe = flandro-henegouwsch canchic. -- Voor w, in de streken waar deze w nog
bewaard is, b. v. in de omstreken van Kortrijk, wordt
de 1 nog soms volkomen uitgesproken ; de reden hiervan is dat tusschen de l en de w nog een onduidelijke klinker uitgebracht wordt, dewelke meest door
u in het geschrift verbeeld is, b. v. in geluw; komt
echter, in den samenhang der rede, eene uitgaande 1
onmiddelijk in aanraking met eene ingaande w, zoo
legt zij dezelfde neiging tot het verdwijnen aan den
dag, als bij de hooger besproken klanken.
Het is natuurlijk dat in eene samenhangende rede,
de uitgaande l hetzelfde lot ondergaat als binnen de
woorden, en in dezelfde omgeving van klanken verzwakt en verdwijnt ; zoo hoort men we wel! voor

wel ! wel! (we, wa, be heeft zelfs Gene soort van afzonderlijk bestaan verkregen); ''k za gaan, voor ik zal
gaan; 'k was ow komn, voor 'k was al (ge)komen, enz.
Dit geschiedt zelfs voor de tandklanken : i waz ow
dore = hij was al deuce (— reeds weg).
Of de hier besproken klankwet door geheel het
Westvlaamschsprekende land in gelijke mate doorgevoerd is, ware moeilijk om zeggen. Toch schijnt
het wel zoo te zijn. met uitneming eener strook
nochtans die aan het Oostvlaamschsprekende gebied
grenst : rond Thielt immers, te Pitthem en omstreken,
wordt de 1 in alle gevallen nog volkomen uitgesproken ; misschien ook hier of daar in het Noorden van
Westvlaanderen.
2° In eenige veelgebruikte en meest onbeklemtoonde woorden is de 1 volkomen verdwenen. In
westelijk Westvlaanderen en in Fransch Vlaanderen
heeft men wuk, zuk, os, ozoo en azoo voor welk, zulk,
als, alzoo ; in het Zuid-Oosten ook zok ivoor zulk),
os, ozoo. \Vestwaarts hoort men oox. makander, mekander voor malkander, leek en kwaak voor leelijk en
kwalijk. — Reeds lang, voor het veranderen van al
in ol, is de 1 weggevallen in de woorden haf, kaf,
zave, die te Poperinghe niet zelden gehoord worden
in steê van half, kalf, zalve; alhoewel daar de vormen
hof, kof, zawve ook, en meest, in gebruik zijn. Deze
voorbeelden zijn te vergelijken met de engelsche
woorden half, calf, salve, waar de klankgroep alf,
alv op gelijke wijze behandeld wordt.

Wijzigingen der omgevende klanken.
I. MEDEKLINKERS. - A. Assimilatie. — De gevallen van assimilatie of inlijking zijn, in het algemeen,
dezelfde als in de schrijftaal. z° Ll uit la : van de
middeldietsche vormen elle en elne is alleen elle
bewaard. 2° Ll(l) uit nl stille, malkander, elf; daarbij
helder = hunlzeder. 3° Ll uit ld : hellen. 4° Alleenlijk
achter lange klinkers of tweeklanken, 1 (uit ll) uit dl

(el) : lcel^k, kzval jh, enz., doch ook g oelyksch, tielJk
(westwaards ook tydel fk), doolaKe, goelo?s (De Bo).
B. Ej5enthesis. --- i° Niet zelden is in de schrijfaal eene onoorspronkelijke d ingeschoven tusschen
,l en r b. v, kelder, zolder, enz , deze regel is in
het Westvlaamsch algemeen doorgevoerd : Alderhezligen, folder, sneller, enz. 2° Tusschen de sternzaatlooze lettergreep -en en het achtervoegsel -lik is
eene t ingeschoven : open/10, ezgentl9k. 3° Voor eenen
zwaren, met l ingaanden uitgang, wordt eene r gevoegd
achter den voorgaanden, door e verbeelden, overgangsklank : schaverling, schuif erlzng, sclzu ferluzt, zagcrizng.
C. Syncope. -- In de schrijftale, even als in het
Westvlaamsch, is tusschen s en 1 een k-klank uitgevallen in woorden als mossel, bussel. In het zuidoostelijk deel van het Westvlaamsch taalgebied wordt
deze regel verders bestatigd in de verkleinvormen
der woorden die op sch uitgaan : op het einde vair
het woord is deze uitgang wel is waar uitgesproken
als s, doch in de verlenging heeft hij, in de gemelde
streek, de weerde van sk, uitgenomen in het hier
aangegeven geval. B. v. busselke, mee(r)selke, vzsselke,
van busch (= bosch), mee'rsch, visch. Verders hoort
men daar ook nesse Poen, nevens het elders gebruikelijke mesteioen = masteluin ; cn de eigenname
Castelezn wordt uitgesproken als Caslzug .
D. Verscherj5ing en Genzinatze. --- Dikwijls, doch
niet altijd, komen beide verschijnselen in hetzelfde
woord voor. Zij treffen de medeklinkers die l voorafgaan. (Dit geschiedt ook voor r.) Alhoewel tegenwoordig de verdubbelde medeklinker als een enkele,
of toch met geen merkelijk verschil, gesproken
wordt, is in geval van Geminatie de voorgaande
klinker altijd kort. Gemeen aan de schrijftaal en aan
het Westvlaamsch zijn vormen als tafel, tz^ffel,
seessel, gaffel, enz. Westvlaamsch is raffel voor navel
en wefel, bij Kil. we ffel en veevel. In Westvlaanderen hoort men snof clen = renier, behoorende bij
snuiven, schoffelen en schobbclen, wel behoorende bij

schuiven, g-roffclen en grobbelcn, wel behoorende bij
graven, groeve. (z. De Bo). In 't Noorden van Westvlaanderen s j5ochel, behoorende bij spuigen — spuwen.
In het Zuid-Oosten ï'selen, elders ijzelen, ee(r)sleii
aarzelen en r jsels voor rzers. In 't Westen nekel en
tegel, in het overige van Westvlaanderen nikkel en
lachel. In de omstreken van Roeselare en westwaards
riggel, elders regel. Wij wankelen in de uitspraak tus.
schen ggl en chl. in woorden zooals buggelen nevens
buchelen, waggelen nevens wachelen. In een aantal
woorden heeft het Westen (en ten grooten deele ook
wel het Noorden) geminatie met voorafgaanden korten
klinker, terwijl de omstreken van Kortrijk eenen
gerekten klinker aanbieden, gevolgd van eenen enkelen medeklinker :

Westen

Kortrijk

drugel
Wittel en neliel
kittdlen

dreuj5el
netel
ketelen

kuitel
schutlel
druzzelen
vzzzelen

keutel
scheutel
dreutelen 2

vezelen.

In het midden van Westvlaanderen hoort men
dreuj5el, doch schullel, Wittel, enz.; elders dreupel en
scheutel, doch nittel, enz.
Bij andere woorden nog kan men twijfelen of
hunne verschillige vormen tot afzonderlijke streken
beperkt zijn, ofwel in een zelfde gebied promiscue
gebruikt worden ; alzoo breutelen en j5rultelen, reutelen en ruitelen, kneulel en knuttel.
Tusschen de uitgangen -lik, -lang, -laar en -loos
en de voorgaande beklemtoonde, op eenen medeklinker uitgaande, lettergreep, wordt regelmatig een
overgangsklinker gehoord (uitgenomen acher r), en
de medeklinker wordt gesproken zooals gewoonlijk
in de verlenging voor eenen klinker.

Klankwissel. -- 1° Over de verandering van
1w in lm, lv, lf is gehandeld geworden in d-.1 Philol.
Bfdragen Iste jaar, blz. 45. — 2 0 In eenige woorden
verandert lt in lk : smelken (Westen) voor smelten;
workel (hier en daar in 't Westen en in 't Noorden)
voor wortel; anebilk en anebulk (onder andere in het
Zuid-Oosten) nevens rznebilt aambeeld; fi'kel (ZuidOosten) voor en nevens fi'lel uit fiertel, fierter.
Omgekeerd wordt lk verwandeld ln lt in bill nevens
bilk voor berk (De Bo). — 3° In een paar vreemde
woorden schijnt pl vervangen te zijn door ft : fleurus,
fies(s),mn = fr. j5leurésze, fiuw/ne, fiouwfne = lat.
j5ulvinunz.
I[. KLINKERS. — A. Quanlitalieve veranderingen
-- Wordt de 1 volkomen uitgesproken, dan kan de
E.

accentquantiteit die op de liquida berustende is ten
nadeele uitvallen van den voorgaarden klinker. Dit
geschiedt niet overal. noch overal in gelijke mate.
In het Kortrijksche is deze regel consequent doorgevoerd. De klinkers die verkort worden zijn e en
ei. De zoogezeide zachtlange e, dat is de lange
mid- front- narrow-e, wordt in het Kortrijksche
eene korte mid- front- wide-e; deze klank wordt
in het Westvlaamsch verbeeld door i : zoo hebben
wij mil, bild, dil, voor meel, beeld, deel, en hilt (helft)
uit mdd. heelt. Elders (Oostende, Roeselare) heeft
men nog sjizl voor spel, zeker wel uit het in Vlaanderen daarnevens gebruikte speel. Te Poperinghe
en in de omstreken, ook in de omstreken van Thielt
heeft men bild, doch rne6l. Te Veurne en in VeurneAmbacht is in al deze woorden de lange e-klank
bewaard. Zoo ook in het Noorden. — Algemeen
Westvlaamsch is, peis ik, de bewaring der é in
scheel, en de verkorting in wilde, wzldig, gil(e)we,
-gilf, gilve, voor weelde, weeldig, geluw (=geel). —
In eenige plaatsen hoort men kilk en walk = kelk
en welk : deze vormen beantwoorden mogelijks aan
de middeleeuwsche keelc, week.
De tweeklank ei wordt insgelijks verkort. Het
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produkt dezer verkorting is ook Gene korte midfront- wide-e. Algemeen Westvlaamsch zijn, zoo
ver ik weet hilzg en o zldzg _ heilig en geildig. In
de omstreken van Kortrijk heeft men daarbij nog
dwil, fizl, zal voor dweil, peil, zeil; zoo ook katil uit oud
picard. Calezl = Caj5zlale. Dit geldt ook voor Middelen Noordvlaanderen. Doch in het Westen (Veurne,
Veurne-Ambacht, Poperinghe) hebben deze woorden
(ik vind alleenlijk dwezl, zeil in gebruik) dezelfde
mid- front- narrow -c als eicel.
Algemeen wvl. is de verkorting en qualiteitwijziging van u (--,---- u) tot u (= o) in het woordulder =
ulzeder.
In de gevallen waar de 1 gereduceerd, resp. niet
gesproken wordt, wordt de accentquantiteit verlegd
op den voorgaanden klinker, die daardoor verlengd
wordt : doch het zal geraadzaam zijn dit voor iederen
klinker in het bijzonder, onder de qualitatieve veranderingen aan te duiden.
B. Qualztatzeve veranderzlven. — I° Achter 1. —
Met de schrijftaal heeft het Westvlaamsch gemeen
blusscliezz voor b-lesschen. Daarbij zijn Westvlaamsch
lucht voor licht — fr. lumzère; bluaven (ui -- az) voor
blijven (wvl. = z). Het is misschien niet zonder
invloed der _1 dat wij e hebben of bewaard hebben,
voor i, in woorden zooals lekken, blekken, let (= lid)
enz., en vooral voor 71 -}- medeklinker, in blend
voor blind, elenler = splinter, lende voor en nevens
luide, daar de gedekte n in het Westvlaamsch eer
eene neiging heeft om e te veranderen in z.
2° Voor 1. — a) In open letter reen. -- In
WV estvlaanderen is de a in open lettergreep met d
overgegaan tot á : althans in een groot deel van
Westvlaanderen; maar hieraan is eene gewichtige
uitneming : in het Westen (Fransch vlaanderen inbegrepen) is, van boven Yper noordwaards voort, en in
't Noorden oostwaarde, ten minste tot aan Oudenburg,
de gerekte en lange a uitgesproken als a voor de lipen keelklanken, -- en ook voor 1, b. v. in talen, halen,
_
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worden, dan aan het gutturaal karakter der 1.
b) In s esloten letteroreften. — a) In de behandeling
van al + tandklank, overgegaan tot ou + tandklank
(uitgenomen in de werkwoordelijke vormen ,gold, smolt,
schold) komt uit het Westva. overeen met de schrijftale. --- Daarenboven is, in beklemtoonde lettergrepen, ieder andere a voor 1 in het _ tegenwoordig
Westvl, overgegaan tot o. Hiervan zijn alleenlijk
uitgenomen eenige plaatsen , langs de Oost-vlaamsche grenzen, in de omstreken van Thielt, waar a
bewaard is. Deze o uit a is eene mid-back-o en valt,
voor zooverre ik kan geware worden. volkomen
samen met o. Dit is bepaaldelijk het geval in de
omstreken van Kortrijk; en zoo schijnt het ook te
zijn in het overige van Westvlaanderen en Fransch
Vlaanderen, zoodat al en hol volkomen gelijk, als ol,
uitgesproken worden, J. Vercouillie, sjiraakleer van
het Wvl. dialect, in O'ize 'Volkstaal, 2 e deel, blz. 6,
schijnt te beweren dat, in dit geval, de Westvlaming
die eenig taalbewustzijn bezit n )g het verschil gevoelt
tusschen a en o. Ik geloof dat er faktisch geen verschil
bestaat, en dat de Westvl., die zich van eenig onderscheid tusschen al en hol bewust meent, dit aan
schoolinvloed te darken heeft. Verders geeft de
H. Vercouillie, ibid. blz. 8 een aantal woorden waar
de a zou bewaard zijn. Dit ook kan ik niet aannemen.
Het meerendeel der woorden, daar opgegeven, zijn
in het Westvl. niet gebruikt ; kalle wordt` misschien
soms gehoord, doch liet is te bemerken dat dit woord,
niet alleen als volkswoord maar ook als boekewoord,
in gebruik is; in de omstreken van Kortrijk, waar
naanten en kalk genoeg gekend zijn, heb ik in allen
gevalle nooit anders gehoord dan kalle. Alleen zal,
alleszins nevens zol, schijnt mij niet gansch ongebruikt,
doch meest onder den vorm za' voor eenen medeklinker voor denwelken de 1 uitvalt, zoodat dit woord
dan te vergelijken is met het Poperingsche lWWf, voor
half, enz. Eene andere verklaring is mogelijk. Zal
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immers is gemeenlijk onbeklemtoond en valt voor de
stemzate, zoodat het bewaren of het herinbrengen der
a wel te wijten is aan de neiging der Westvlamingen,
om den klank, die in dergelijke stelling is, als a uit
te spreken. Zoo schijnt het mij ook dat alleene nevens
olleene in gebruik is, even als saldaaf voor en nevens
soldaat, kaldur nevens kouleur (ou u). Eindelijk is
het niet ongeoorloofd bij zal (dat overigens niet veel
gebruikt is) aan schoolinvloed te denken : ik zeg altijd
zal, maar ik ben zeker dat de ongeleerde menschen
in de omstreken van Kortrijk meest (of altijd?) zol
zeggen.
Wanneer de 1 wegvalt, wordt door het toenaderen
der lippen, die reeds voor o gerond zijn, te zamen met
de ook reeds bestaande toenadering van den tongwortel tot het week gehemelte, eene u gevormd, zoodat
al verandert in den tweeklank ou, dien wij, om alle
ver4\ arring te vermijden, ow schrijven : bowke, gowge,
zwowme, enz., uit bolke, enz., voor balk, galg, zwaluw,
enz.
B. De Westvl. e = low- front-ce (eng. a in man)
verandert in a te Brugge, en op verschillende plaatsen
zuidwaards; te Stadên, Ilooglede, Oostnieuwkerke,
Zonnebeke enz.; verder te Reninghelst, Locre, Belle,
Cassel. B. v. wal, kalder, alve, voor wel, kelder, elf. Deze
verandering van front- in back-klank is ook wel aan
het gutturaal karakter der 1 te wijten. Deze ais niet
overal, in de genoemde plaatsen, even ver afgelegen
van c; dit verschil, dat te Reninghelst tot een
minimum beperkt is, gaat crescendo tot aan Belle;
te Brugge is deze a ongemeen zwaar, naar o hellend.
Wordt de 1 gereduceerd of niet gesproken, dan
wordt deze a verlengd, zonder dat er een tweeklank
tot stand komt; hoogstens kan men soms een onduidelijken, nauw merkbaren, u-achtigen overgangsklank
van a tot den volgenden medeklinker vernemen :
ave—elf.
T) Op de verandering van ei in é in het Westen
-van Westvlaanderen hebben wij hooger reeds gewezen.
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8) In eenige woorden hebben wij e, dat is lowfront- e, in plaats van a; dat is mid- front-e, hetzij
deze e bewaard of later ingebracht zij : b. v. zelver,
.schelfer, schellen, vellen, voor zilver, schilfer, enz.
Dit zal wel aan het nederdrukken' der middeltong,
bij het uitspreken der 1, te danken zijn. -- Door
reductie of wegval der 1, wordt deze klank alleenlijk
verlengd.
£) In eenige woorden schijnt i (= mid- front-e)
-ingetreden te zijn nevens een oorspronkelijk e: b. v.
verwilkeren nevens verwelkeren, hilkeren nevens teelkeren, bilk, oudtijds belc. Dit i zal ook wel het produkt
zijn eener vroegertijdsche verlenging der e voor een
gereduceerd 1, even als dit geschied is voor r. Dit i
wordt niet zelden lang, of beter halflang uitgesproken,
en zijne klankqualiteit is volkomen dezelfde als deze
van ee in fieerd, sleert, enz. — Op dezelfde wijze kan
men gemakkelijk de hooger besproken vormen kille
en walk verklaren.
Valt de 1 volkomen weg, dan ontstaat de tweeklank ei : heikeren verweikeren ; nog eens evenals
.le gerekte e voor r op sommige plaatsen (Kortrijk,
Poperinghe) verandert in ei, als de r uitvalt; meis,
keise voor meench. keerse (=kaars).
C) Vcor l verandert de westvlaamsche i (— midfront-e) veelvuldig in u, dat is geronde mid-front-a,
bijzonderlijk wanneer zij voorgegaan is van eenen
lip- of keelklank. Algemeen westvlaamsch schijnen
sulde en wulge (rond Roeselaere ook zvualg e, met
ui — u) voor gild en wilg. In de omstreken van Kortrijk wulder, guider, zulder, uit wilder, enz., verkort
uit wilder wjlzeder, enz. In fransch Vlaanderen en
de omliggende westvlaamsche gemeenten wollen voor
willen. Nog eene geweldigere omvorming is het
fransch-vlaamsche luik voor lcel(j)k met scherplange e,
Algemeen westelijk westvlaamsch en fransch vlaamsch
wok voor wulk, uit wilk voor welk. -- Voor andere
woorden is het moeilijk het gebied aan te geven,
waar de eene of andere vorm overhecrschend is;

— 16 -dikwijls bestaan- beide vormen op weinig afstand
van elkander hulle en hil(le) — heuvel, zulle en zzlle.
zulme en zilme -- zenuw, bulk en bilk, nullok en willokq
Zulken en tilken, e n z. (z. De Bo). Soms heeft men
drie vormen, te weten met e en i en u : helkeren

hilkeren, hulkere;z, schele, schilj5e, schulpe, verwelkeren
verwilkeren, verwulkeren. Bemerk nog dat wij in Westvlaanderen de eigenamen Wullems en Wullacri
hebben nevens Willems en Willaerf.
Valt de 1 weg, dan wordt de klinker verlengd
door het toevoegen van eenen w-achtigen overgangsklank.
71 ) Voor eene gedekte 1 heeft het westvlaamsch
meestal u (= mid-front-?), als voortzetting eener oude u,
waar men o zou verwachten : wulle, wulf, vul, dul,.
,lullen,j5uls(t), krulle, schelle, sulfer, enz , voor wol, wolf,
vol(l), enz. Als eigennaam komt Dewulf veelvuldig
voor, doch ook Dewolf . -- Dit verschijnsel is gemeen
aan niet weinig oudere en jongere Germaansche
talen en gouwspraken.
Bij de verlenging door uitval der l bekomt men
hetzelfde tweeklankachtig product als hierboven.
A. DASSONVILLE.

FRANSCH-VLAAMSCHE STUDIEN.
De

fransche gemouilleerde 1 in het hedendaagsch
Westvlaamsch.

de middeleeuwen wierd de fransche gemouilleerde 1, in het Dietsch, verbeeld door ij, li,
lg, lgla, en, naar den lateren staat der tale
te oordeelen, wel regelmatig gesp ro ken als j, misschien ook soms als li: Mag hier of daar nog eene
andere uitspraak verondersteld worden? dat is eene
vraag die later zal ter sprake komen.
Tegenwoordig heerscht door het grootste deel
van Westvlaanderen de klank ij, nevens li, als voortzetting der oudere fransche gemouilleerde 1. In het
Westen, hoort men gemeenlijk, doch niet uitsluitelijk, //; ook li; in het Noorden veelvuldig ii. In het
uiterste Westen, nabij de Fransche grenzen, b. v. te
Watou, is ook j in gebruik, immers zooals in menige
fransche gouwsprá,ak, en in de hedendaagsche uitspraak van Parijs. Zoodat het Nederlandsch woord
/5oely, in Westvlaanderen onder andere gesproken
wordt als J5u», j5uli(a) en ftuj. In j5ulia valt, in den
samenhang der rede, de a weg, niet alleenlijk voor
eenen klinker, wat natuurlijk geschiedt, maar ook
voor cenen medeklinker.
Volgens De Bo, Wes/v. Idiot., wordt de fransche
gemouilleerde 1 ook gesproken als ld. Dit geschiedt
in de gemeenten die Scheldewaarts gelegen zijn,
zooals Sint-Denys, Coyghem, enz. Maar deze streken
N
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behooren niet tot het Westvlaamschsprekend gebied,
zooals uit de kaart van De Bo licht op te merken
is. Of deze ld wel ergens in het eigenlijke Westvlaamsch te huis behoort, word ik niet geware.
Daarom zal ik er voor het oogenblik niet langer
over gewagen, om aanstonds hand te slaan aan het
bijzonderste deel dezer verhandeling.
Dat is de ontwikkeling der fransche gemouilleerde 1 tot ldz. Dit verschijnsel doet zich voor in de
omstreken van Kortrijk : in de gemeenten Heule,
Gulleghem, Winckel-Sint-Eloy, Marcke (deze gemeente
ligt wel rechts de Leye, maar spreekt niettemin
Westvlaamsch), Wevelghem enz., en Thieltwaarts op,
ten minste tot aan Oostroozebeke. Misschien heerscht
deze uitsprake in al de westvlaamschsprekencle deelen
van de oude Casselrie Kortrijk (zie de kaart van
De Bo), maar het was mij onmogelijk dit nauwkeurig na te sporen. Te Belleghem zelfs, en te Sweveghem, gemeenten, waar de oude I en u, alhoewel
in geringe mate, vertweeklankt zijn, spreekt men ook
1dz. Wat Kortrijk-stad aangaat, daar hoort men insge-

V
lijks ldz, zonder dat het mij mogelijk is te zeggen
of dit gebruik algemeen is.
Niet alleenlijk de wijziging der gemouilleerde 1,
maar ook de behandeling van den voorgaanden
beklemtoonden klinker, valt op te merken. Ik vinde
voorbeelden, in het Dietsch, van woorden, die in het
Fransch, waaraan zij ontleend zijn, voor de gemouilleerde 1 de beklemtoonde klanken a, i en ou hebben.
De klank ou wordt, in deze woorden geheel Westvlaanderen door, gesproken als eene lange gesloten
u; de i insgelijks door geheel Westvlaanderen, als
eene min of meer lange, min of meer gesloten
nagenoeg gelijk in 't Fransch. Ingewikkelder is de
behandeling van a. In het middeleeuwsch Dietsch
was deze a gerekt. Tegenwoordig hoort men in de
westelijke deelen van Westvlaanderen (Veurne, Popexinghe, Iper, enz.), j t, Oostwaarts tot de omstreken
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van Rousselaere, de heldere gerekte a, die anders
alleen, in min uitgestrekte deelen van het Westen
, (en het Noorden), te voorschijn komt als voortzetting eener middeleeuwsche gerekte of lange a voor
de lip- en keelklanken en voor 1. In het Noorden (Brugge, Oudenburg, Eerneghem, enz.) heerscht
,d, die de gewone voortzettinc is eener middeleeuwsche gerekte of lange a. D ze uitsprake schijnt
ook hier of daar in het Westen voor te komen. In
Kortrijk-stad en Sweveghem hoort men insgelijks á,
maar of dit aldaar algemeen is, weet ik niet. In de
omstreken van Kortrijk (met het onwestvlaamsche
Belleghem), tot in het Thieltsche (b. v. Oostroozebeke);
spreekt men eene eeni g szins gerekte d, die wel als
een jonge omklank van a of á moet aangezien worden,
V
v
katje, straatje. Dit
evenals de á in kdtsa, stratsa
a heeft de klankweerde der westviaamsche e in veld,
bedde, enz., en der engelsche a in bad, sad, enz.
Terloops weze bemerkt, dat, langs de Schelde, fransch
-azlle gesproken wordt als -olda, geschreven -ulde.
(Over de behandeling, in een paar woorden, van
den franschen uitgang -eille, zal verder gesproken
worden).
Hier laat ik de lijst volgen der woorden met
gemouilleerde 1, die, voor zooveel ik weet, in de
omstreken van Kortrijk in zwang zijn, en dat met
de uitsprake die zij aldaar hebben. De woorden die
in het Nederlandsch ongebruikt zijn kan men vinden
bij de De Bo-Samyn, Westvlaamsch Idiolzcon, 2 e uitgave; alsook de beteekenis of de beteekenissen
eeniger woorden, voor zoover deze van de Nederlandsche afwijken. Voor de Noordfransche woorden
raadplege men Hécart : Diclionnaire Rouchi-Francais, Sigard : Glossaire élynzologique Montols, en L.
Vermesse : Dictionnaire du ,atoas de la Flandre
11ranfaise.
Woorden met voorgaande beklemtoonde a :
Baldza, in den zin van het fr. barrière, bij De Bo
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balie, ndl. balie, oudfr. baille, nieuwnoordfransch bailie,
bale, báye.
v
Fdldza, De Bo en ndl, falie, oud- en nieuwfr.
faille, nieuwnoordfransch faille, falle, fale. — ik ben
niet volkomen zeker dit woord, dat alleszins in Vlaanderen nog gebruikt is, met eigen ooren vernomen
te hebben; de uitspraak die ik aangeef komt echter
v
voor in den geslachtsnaam Vrfaldza, geschreven
0
Verfaille en Verfalie.
v
Kotardldza. Dit woord, alhoewel veel in gebruik.
ontbreekt bij De Bo. Het is afgeleid van kot en het
fransche achtervoegsel -aalle, en beteekent eene hoeveelheid koten, loodsen, kleine stallen (b. v. van
geiten, konijnen), enz., die achter of nevens een
woonhuis gelegen zijn.
v
Ma/du, Do Bo en ndl. malie, fr. maille.
v
lMMedaldza, fr. médaille.
v
Pdldza, De Bo en ndl. palie, fr. paille, nieuw.
noordfr. pale.
v
Shcdza, De Bo saalde, ndl. salie. Het fransch
woord luidt sauge, maar de ndl.-wvl. vorm beantwoordt aan noordfr. saille, sale, saie, saye.
Skaldza, ndl schalie, oudfr. escaille, nieuwnoordfr,
escaille, écalle, skaille, skaye, escaye.
v
Taldza, De Bo en ndl. talie, fr. taille, nnfr. taille,
tale.
v

Traldza, De Bo en ndl. tralie, oudfr. traille, nfr,
treille, treillis.
v

7ravdldza, ndl. travalje, fr. travail. -- Als steunklank is aan het ndl.-wvl. woord een a getreden ;
hetzelfde verschijnsel zullen wij bij de gemouilleerde
n opmerken.
Woorden met voorgaande beklemtoonde i :
v
o
Akabildzan, bij De Bo : Akkebilien, akkerbilien
hakkebilien, zakkebilien, nnfr. agobilles, agobiles:
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agobyes, agobyes. -- Evenals de volbeklemtoonde a
in fr. attaque, westvl. aláka en ataka, zoo is de halfbeklemtoonde a van agobilles in de eene plaats kort
gebleven, en in de andere verlengd en gewijzigd
tot á. -- De fransche g is k geworden, gelijk in
wvl, falzka = fr. fatigue.
v
Skrbild(n), bij De Bo : scharbielje, scherbielje,
0
enz., fr. escarbille, nnfr. escarbille, escorbille, escabille, escrabille, escarbie, escabie, skabille, , écabille,
Zcabile.
Woorden met voorgaande beklemtoonde ou :
v
Puldza„ De Bo poelie en poelje, ndl, poelje, oudfr.
pouille, nu poule. Ik verneem dat pouille in Henegouwen nog in gebruik is, vandaar bij Hécart
v
pouie' = fr. poulailler. — Daarnevens j5uldzadzna, bij
De Bo poeljedinne, bij Hécart, met verlies van de
mouilleering, pouledène = fr, poule d'Inde.
v
R'atatuldza, ndl, ratjetoe, fr. ratatouille, Hécart'
ratatoule.
v
Skuldza, De Bo schoelie, ndl. schoelje. Dit woord
veronderstelt een niet voorkomend oudfr. escouil(le),
behoorende waarschijnlijk bij ofr. escouillon, escouvillon, nfr. écouvillon. Bij Hécart staat ecouvlion cl foz
met den zin van fr. hypocrite.
v
Uldze, De Bo hoelie, hoeldje, fr. houille, nnfr.

houle.
Woorden met voorgaanden onbeklemtoonden
v
klank; bij deze vormt de 1 zelve van ldz eene lettergreep, door uitval van den franschen klank :
v
Masldzun, De Bo Messeljoen, mesteljoen, misseljoep , ndl. masteluin, oudfr. mestillon.
v
Skokldzun, De Bo schokkeljoen, sukrioen, fr. prov.
0
soucrillon , fr. escourgeon, écourgeon, Hécart soucon on, soucrion, souquérion, chucorion, Boiste (bij
Hécart) soucrillon.

-22-Het woord e je (bii De Bo), met zijne wisselvormen is mij onbekend; deije (ibid.) is te WinckelSint-Eloy in gebruik, met de uitspraak daldza, in
de spreuk : deije toeven. Eenen zekeren, of waarschijnlijken oorsprong voor deze beide woorden,
weet ik niet aan te geven. Verders is het wel mogelijk dat mij eenige woorden ontsnappen; mij schijnen,
onder andere, kandld a = canaille, en bruldza
brouille niet gansch vreemd te klinken.
Van de wet, door de bovenstaande voorbeelden
bestatigd, blijft de rechtsterm familie, gesproken
amili, vrij; evenals baijuw, gesproken ballit of
bd ju. Zoo is het ook met de mots savants miljoen, bijoen, enz., en de jongst ingevoerde woorden, zooals bouillon, batazllon, enz. Al deze woorden
worden gesproken met /j; Nochtans is de uitspraak
v
ldza, in den uitgang, zoo diep in het taalgevoel
geworteld, dat eene klankvervanging Van -lle door
v
-ldza, zelfs in de nieuwe ontleeningen, gemakkelijk
kan intreden : men spreekt wel rnztrailleuse met //.,
v
maar eene uitspraak mifraldze, voor mitraille, schijnt
mij gansch natuurlijk. Zoo spreekt men den geslachtsnaam Corneille, die in de omstreken van Kortrijk
v
algemeen gekend is, uit als Korneldza, en het woord
v
groseille (likeur) als grozeldza, waarnevens grozeia. —
Het woord konsól of konzdl zal wel ontleend–zijn
aan het nieuwnoordfransch Consel, dat is het Conseil,
waar de lotelingen, die een slecht nummer getrokken hebben, naartoe geroepen worden.
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de Verslagen en mededcelingen der konzizkli ke vlaamschc akademie van 18 92 geeft de
heer A. Claes, cenige volkswoorden die uit de
boeken zorgvuldig zijn verbannen maar nochtans van
grond en vorm echte vlaamsche woorden zijn. Onder
die woorden is het wegstervende reen = borne, limile
dat reeds bij Kiliaen en ten Kate als verouderd wordt
opgegeven. Toch leeft het woordeken immer voort en
buiten in rcenen, reensleen, reenvoor, komt het nog te
voorschijn in reinevaar = lanacelum vulgave, fr. lanaisie, in 't vlaamsch nog Lente en wormkruid, in reinbczienhoul Rhamnus, (Alaternus, frangula, enz.), fr.
nejrun, in 't vlaamsch nog sleedoorn, wegdoorn, wilde
fruzmen geheeten, --- en in r jnwili; of reznwzlge
lzguslrur^z vulgare, fr. lroéne, in 't vlaamsch nog mondhoul, keelkruid.
Onder Reinevaar geeft VercouIlle's Etymolog.
woordenb. Reinevaar v. + Hgd. rain farn uit varen
(z. d. w.) en rein + ohd. mhd. nhd. id. On. rein (Zw. en
De. rev) = akkergrens, streep lands : oorspr. onb2k.
Reinevaar is dus vaar, varen, vaarnte, varoest die
in de rein, reen groeit.
't Geeft veel scheppenisse dat rein, reen deelmaakt
van eenen woordenstronk die inging met hr, gr of,
naar voorbeeld van hreiger = heiger, reiger, soms de
h, soms de r liet vallen, en ,grens, afoalzng enz. beteekende.
Zoo zou rein, reen -- hgd. rain; hein (heining) --N
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hgd. kain, hagen, hate, eiegge, haag, heg -- en eindelijk
ookwel grens uit eenen moederstronk gesproten zijn.
Prof. Vercoullie geeft onder het woord heihen .•
Heinen o. w. Mnd. id. + ndd. hegenen : van hein -(neg. kain, Mhd. hagen, ohd hagen, afgeleid van haag.
Haag, Bate, hagen heeft dus hein (hgd. ham) voortgebracht (vgl. nagel, eng. nail — 5egcl, pe il -- 7naged,
meid, enz.).
Hein en rein hebben vroegertijcls wel dezelfde
beteekenisse gehad, te weten : iets dat afdaalt, afperkt,
afgrenst.
Eene halte, hagen, hein, moet niet noodzakkelijk
uit doornen bestaan : vroeger kon een sluitmuur ook
halte, heye heeten blijkens r. 18, a. 5, bl. 166 der Coslumen ende wetten der stadt Gent daar geschreven staat.
Hey-muer = Paries ad usum clausurce et di fert
ab co, qui ad usum cedzfzcandi construclus est.
Dus een hey-muur is een muur die dient tot halte,
hete, (ragen, hein, heining.
Oorspronkel!jk zal Heili zeer waarschijnlijk grens,
rein, reen beteekend hebben.
Het oud-noorsch volgens prof. Vercoullie, noemde
een woud, merk, dit is mark, grens omdat de wouden
veeltijds in de grenzen lagen.
De hagen, lieznen liggen ook veel in de grenzen,
reenen. De heer A. Claes haalt in gemelde verslagen
een hier wel passend, voorbeeld aan : Die lieg staat in
de reen, zegt hij. Dus lijk een grenswoud, mark, grens,
werd' geheeten, zoo zal eene greizswere ook wel ten
laatste enkelijk grens, hein geheeten zijn.
Grens is misschien de leste getuige van het
weggevallene hrezn, ontworden in hein en rein naar
voorbeeld : breigel = heigel = reiger, krak, (hark)_
haak = raak enz Grens zou zoo het meerv. zijn van
gres, grein, hrezn en grenzen bijgevolg een dubbel
meervoud. Nu nog bezigt men meest het meervoud
van grens : de grenzen van een land, les lzinites, les
rontzères. I)e wissel e = ei voor n is gemeen b. v. einde
-= ende; heinde = kende; heining . — kenning (volk)

I

-enz., grens zelf spreekt greins uit. Dubbele meervouden
bestaan veel in 't vlaamsch : b. v. lee, teen, Leens, same,
schoen, schoens, knie, keien, kniens, hek, Izekken, lzekhens, enz.
Grein = afpaling, scheiding, grens, schijnt in
A t ijslandsch ook vertegenwoordigers te hebben. Immers 't 8 e vers der Lija luidt :
Eining sonn í thrennum greinum = unitas vena in
ternis distinctionibus -- í thrennum g reinum is dus : in
clrij afdalingen, onderscheidingen.
Prof. Vercoullie doet het woord grens al over
Duitschland uit de slavische talen (kranzce, granica =
grens) in 't vlaamsch komen.
De reis is lang maar toch mogelijk.

A. DE PAEPE.
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HU NNEGE-IEMSTRAAT.

kreeg die straat te Assche heuren naam?'
Ze ontleende hem aan een oord of een
■ buurtschap, welk den name droeg van Hunneghem.
Wat is HunneghemY
De Verslagen van 't oudheidkundig Congres
hetwelk te Brussel, in 1891, in plechtige zittingen
vergaderde, beantwoorden de vraag :
Hunneghem, hameau des Huns.
OE

Zoodat de vermaarde Hunnen te Assche hunnen
naam als gedachtenis aan Bene straat hebben overgelaten.
Zij zullen op 't einde even beroemd worden
als de Catten, die in de Zuid-Nederlandsche plaats.
namenkunde zooveel te lijden hebben en welke
wijlen Hendrik Peeters zelfs tegenkwam in de aloude
herberg, de Katterogge, tusschen Brugge en Bland
kenberge.
De Katter-ogge was immers het eiland der Catten.
Waar de Catten en de kelini$ van cns oud
woordeken *awi, ouwe, ode, oze, óg, waterland, toch
iemand kunnen brengen.

Maar keeren wij tot onze Hunnen terug : wat
kan Hunneghem te bedieden hebben?

®,7 _
Toen de Franken bezit namen van 't gewest
dat nu Brabant geheeten wordt, was er een Germaan,
een Frank, die den name droeg van Huno.
Op zijn verkoren zate roeide hij de bosschen
uit tot akkers voor zijn koorn en droogde hij de
moerassen tot weilanden voor zijn vee.
Volgens 't gebruik van die tijden kregen zijne
kinderen den name van Hunznoen. Als stamgezin
bleven zij te samen met hunne afstammelingen rond
de voorvaderlijke, erfelijke, Oud-frankische woonhalle
gevestigd en het oord, waar zij verbleven, verwierf
den name van Huningheim.
Huno nu was een gebruikelijke mansnaam bij
de Germanen ; hij staat in oude oorkonden vermeld en
maakt als naamstam deel van andere samengestelde
namen, zooals flunzbald, Humbald, Humbold en
Hu m braht of.... Umberto.
Huningheim betcekent letterlijk : de woonplaats
der afstammelingen van Huno.
De hedendaagsche gedaante geeft Hunneghem
in stede van Huneghem even als men in andere
Germaansche streken Hunnznghuson nevens HunzngNova tegenkomt.
Daarin is er echter geene moeilijkheid gelegen
't is de dubbele Germaansche n, die wij hier voorhanden hebben en die wij ook aantreffen in Bunnop
nevens Buno en Tunno, nevens Tuno.

ii
Dien vond nopens de Hunnen hebben wij te
danken aan de heeren verslaggevers de Behault
de Dornon en baron Alf. de Loe, welke de volgende
vrage van het Congres moesten oplossen :
Verschaffen ons de plaatsnamen Benige inlichtingen aangaande de vestiging der Franken in
Brabant?
Het zou u verwonderen, beste lezers, brachten
zij ook de Catten niet te pas in hetzelfde opstel,
waar zij reeds op 't spoor der Hunnen zaten.
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Ze ontdekten die verduldige en merkwaardige
Ca/ten, wederom op Benen wijk, te Cathem onder
Borgt-Lombeek.
De Waalsche geleerden zijn doorgaans nog al
bedreven in de kennis der oudheden, maar als zij
de volkenkunde beproeven, vooral als zij hunne
bewijzen op taalkundig gebied gaan zoeken, zijn
zij geheel en al onbevoegd in de zake.

Van de Germaansche volkeren tot de Germaansche goden is het Maar een stap.
Van Bautersen, vroeger Baltershem, maken onze
verslaggevers het ham van den Noordschen afgod
Baldr, den zoon van Odin!
Die Skandinaafsche godheid was in onze streken
noch gekend, noch vereerd; zelfs kent men in IJsland,
Noorwegen, Denemarken of Zweden geene plaats
waar de heidenen op bijzondere wijze dien afgod
.zouden gediend hebben, late varen dat hij in Brabant een heiligdom zou gehad hebben.
Hier zijn onze verslaggevers moedwillig op den
doolweg geraakt.
Zij kenden de navorschingen van wijlen Bernaerts over de Dietsche oordnamen in de Verslagen
der Koninklijke Academie van Antwerpen. (3e Reeks,
Me deel.)
Die studie is niet volmaakt, maar zij is de
voorgaande ver vooruit, omdat Bernaerts Forstemann
kende en gebruikte.
Daar konden zij leeren dat Baltershean, even
als andere dorpen van denzelfden name in Duitschland, de woonplaats was van een man Balther
geheeten.

29 Die Hunnen, die Catten en Baldr komen in dat
verslag te berde en schitteren in den Brusselschen
Zitdag wegens den uitgang, henz, waarin de opstellers
een kenmerk zien van de Frankische afstamming
der inwoners van Brabant.
Het is genoegzaam eene lijst van Germaansche
plaatsnamen te overloopen om overtuigd te wezen
dat die uitgang helm bij alle Germaansche volkeren
in zwang was; het is ontmogelijk te achterhalen of
in hem, de frisosaksische uitgang Mm, of de frankische uitgang helm tot grondslag heeft gediend.
Het spreekt van zelfs dat de opstellers overal
de Franken tegenkomen, waar zij in een oordnaam,
't woord Vrank of Franc vinden, zonder ooit te
vermoeden dat die woorden vrij ofoeaneen beteekenen.
Zij kennen niets van onze Dietsche moederspraak ; zij wc ten niet dat de talen van de Franken,
de Friesen en de Saksen in onze Nederlandsche
tongvallen voortleven en dat zij de duidelijkste
getuigenis van de Frankische afkomst der Brabanders op de lippen van het volk kunnen vernemen.
J. CLA_ERHOUT.

BEKENDMAKINGEN.
Idioticon. — Prof. Pr GALLÉE heeft de uitgaaf bewerkt van het
Woordenboek van het Geldeisch Taaleigen.
Taalzuiverheid. — Velen meenen dat de Noord-Nederlanders
4e zuiverheid onzer Dietsche moederspi aak ter hart niet nemen. In
een overzicht der werken van QUACK over de Socialisten schrijft
D r BETZ : « Soortgelijk hannekemaaietshollandsch is tegenwoordig
aan de orde van den dag. Sommigen, dagbladschrijvers b. v. trachten
het te vergoelijken met de haast, die zij altoos hebben. Nu werden wij
onlangs bijna dagelijks onthaald op beschouwingen over mee: fiere
pleitdagen. Een ordentelijk ,Duitscher zou hier niet mehrere -- ons
verscheidene — gezegd hebben, maar mehr; en zoo behoorden wij
meer pleitdagen te verlangen. Dat meer is precies half zoo lang als
meerdere; wie haast heeft, moest dankbaar van de gelegenheid gebruik
maken om vier letters te sparen en tevens zijne moedeitaal te eeren.
Intusschen, haast of geen haast, een dagbladschrijver mocht wel eens
bedenken, dat voor velen de courant het eenige geestesvoedsel is.
Redeneerwijs, zinbouw, woordenkeus en spelling nemen deze rampzaligen uit hun nieuwsblad over ; fouten daar ter plaatse stichten dus
veel meet kwaad dan ergens elders.
Al het akelige hollandsch, dat wij dag in, dag uit te slikken
krijgen, is een gevolg van loomheid in het denken, van het zich niet,
of ten minste niet ten volle tot bewustzijn brengen der begi iepen, die
men uiten wil. Woorden zijn niet hetzelfde als geluiden, klanken of
kreten, zi j zij n de stoffeli j ke keerzi j de an gedachten. Wie zijne
.gedachten tenauwernood half afgewerkt, ze te zwak laat om het tochtje
van de hersenen naar de ' punt der pen in welstand te volbrengen,
schrijft slecht. Zich daartegen te verzetten, is geen vitterij, maar
ontspringt uit de lofwaardige neiging om din spijker op den kop
te slaan, de puntjes op de i's te zetten en aan vaagheid te ontsnappen. »
Vaagheid is ook alhier aan 't orde van den dag niet.
K

Dietsche Gouwspraken. -- Die Niederlandischen Volksmundarten van JELLINGHAUS woi den in de laatste rfl. van 't Nederl.Museum
zoo goed als verpletterd door WILLEM DE VREESE. Hij staaft met
gegronde bewijzen het volgend slot van zijne lezensw aardige keuring :
« Het is dus duidelijk dat de waarde van het hier aangekondigde boek
zeer gering is. Het oordeel erover kan samengevat wo rden in weinig
woorden • het is zoogoed als onbruikbaar.
Maar laat er mij onmiddelijk bijvoegen, dat zulks zeer jammer
is Want van een ander standpunt is het verschijnen van dit werk een
g' lukkig iets ; het bewijst dat men in Duitschland meer belangstelling
voor onze taal begint te koesteren dan tot nog toe het geval was. En
het wil mij voorkomen dat een mislukt werk die belangstelling zal
doen vei flauwen.
Het afdoende bewi j s voor alles wat voorafgaat kan slechts geleverd
worden door aan te toonen, dat de arbeid der Nederlandsche dialectologen lang zooveel lof niet verdient als er wordt aan toegezwaaid,

Niemani zal dit hier van mij vergen. Toch zij het mij vergund
daarover een kort woord te zeggen. Men ga voor een spiegel staan, zie
scherp toe, spitse de ooren, i;preke zijn dialect, en vergewisse zich dan
hoe die dialectologen de klanken van eene dialect hebben voorgesteld.
Negen maal op tien zult ge bevinden, dat zij het mis hebben. Een
Gentenaar zegge dit zinnetje, in het Gentsch natuurlijk, altijd voor den
spiegel : Wat is mijn gebuur al heel den dag berig met in rijnen hof
te booren, en zegge mij dan, of die o van booren wezenlijk klinkt als
die u van gebuur? of wel dit zinnetje ik heb den jongen een steen
naar het huis Tien smijten, en zegge mij, of de eigenaardige klank die
de ee van steen vervangt, overeenkomt met de ze van yen. Hij zie goed
toe, en zegge mij, of hij zijn mond in den zelfden toestand ziet en voelt,
om gebuur en booren, steen en Tien te zeggen. Of wel hij neme
-LEOPOLD ' S Van de Schelde tot de Weichsel, i, 31, en leze : De loiste
doige van Novenbere gijngen (h)ozstig veebij. De kêwe deed rich
allijnskes meer en meer gevoele enz. Is dat Gentsch ? Neen, want de
Gentenaar kent rich niet, en ik twijfel zeer, of hij zou zeggen dat
dagen haastig voorbij gaan, dan wel dat ze rap, gauwe ommegaan.
\Vat is het dans Algemeen Nederlandsch e Ook niet. Wat dan? Fransch :
le froid se fait sentir de plus en plus... Hi j leze voort ; hij zal ondervinden dat er geen regel in geheel dat stukje stat, waarvan niet een of
ander aan bedenking onderhevig is, en oordeele dan zelf. »
Oudfriesch. -- In le Beitrage Tur Grschichte , der Deulschen
Sprache und Literatur, ig e deel, 3 0 afl. staat er eene studie van
D' VAN HELTEN over den woordenschat en de spraakkunst van het
Oud-Westfi iesch .
De Vries' Verspreide Taalkundige Opstellen. — De Gids vara
Februai i bracht ons eene schooné bijdrage van Prof. CosijN over de
Verspreide Taalkundige opstellen van DE VRIES
Naamredenkunde. — In SIEVERS ' Beitrage 19 e deel, 3 e afl.
-bespreekt Dr C.-C. UHLi:NBECK de afl. van Bask. alof, Russ. bostrok
uit Nederl borstrok, van Oudh. flehtaiz, vlechten, Oudhoogd. gerta,
Ned. gaarde, Ned. kavalje, Russ konopatiti, kalefaten, Oudpruissensch rzkis, Got. waggs, wang, weitwops. getu'ge en wisàn, zich
vergenoegen.
Taalkundige Dag -- Dit laai komen de Duitsche taalgeleerden
-in September bijeen te Keulen.
Uitspraak. — Het is volstrekt noodig voor 't Nederlandsch bij
ons de Orthoepie waai te nemen Men ga om les bij de Duitschers en
raadplege het wei k van W . VIETOR, waarvan de derde uitgaaf onlangs
leden bij Reisland te Leipzig vet scheen : Die Aussprache des Schrzftdeutschen.
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VARIA.
Wat is Elseghem, vroeger Helsenghem?
Volgens DESMET komt het van Elst, Bosch van elsenhout of vare
den voornaam Elzso. Volgens anderen komt het van de eigennamen
Elsa, Helis of Erzs.
Elseghem is in volle gedaante Elsingaheim en beteekent de woon-plaats der kinderen van Elso..
Elso is een gekende mansnaam
J. C.

W il lezen in Bzekorf, nr 4 van dit jaar, blz. 54 :
« Wij en willen geene opgedrongene en willekeurige tale waarin
de woorden, uitdrukkingen, enz. van eene streke of liever van cie
boekgeleerden alleene taalrecht hebben
Wij en willen de eeuwige armoede niet van eene tale bestaandeenkel uit woorden en wendingen die overal gebruikt en verstaan
zijn, maar wij beget en eene rijke tale waarin de woorden en wendingen, die in iedere gouwe leven en als echte tale kunnen gewettigd
worden, als gangbare munte aanveerd worden. Eene tale die allemansrecht erkent, en die eene bronne moet zijn van levende water dat ver
en gulzig over onzen uitgedroogden taalakker zou vloeien. Iedere
gouwe zoude haar zelfs blijvers en niet hare eigenaardigheden enlevende veri uwpracht in woord en beeld, zoude zi j helpen den schat
vergrooten van onze dietsche moedertale. »
Biekotf toone eens in welk beschaafd land men aldus voor de`
boektaal te werk gaat.
Getuigenissen van taalgeleerden zijn er genoeg ten verdeele van
dat stelsel, maar waar zi j n de taalgeleerden, buiten \Vestvlaanderen,
die het in hun schrijven toepassen?
De gedachten van Biekoi f over taal vet liezen ook veel aanhangers
in Westvlaanderen.
J. CL.

4.1;

DE PR.INSCEIE GEMOUILLEERDE

N

IN I-IET

HEDENDAAGSCH WESTVLAAMSCII.

N het middeleeuwsch Dietsch was de fransche
gemouilleerde n verbeeld door nj, ng, ngh, ni.
In het tegenwoordig Westvlaamsch heerscht nj
(soms j, met of zonder nasaleering van den voorgaanden
klank) in dezelfde streken waar de gemouilleerde l vervangen is door j; nd daar waar de gemouilleerde 1 overgegaan is tot ld, en eindelijk ndr in de gewesten waar de
gemouilleerde l ontwikkeld is tot 14. Eene uitneminge
maakt anjoen _ oignon, zooals hieronder zal gezeid
worden.
De voorbeelden zijn hier min talrijk ; ik geef ze
nogmaals aan met de uitsprake van de omstreken van
Kortrijk. Voor de beteekenis der woorden, voor zooveel
dit noodig is, verzend ik weerom naar De Bo-Samyn ;
voor de noord-fransche vormen, naar de woordenboeken
cart en Sigart.
van
Andun en ándvin, De Bo ajoen, anjoen, ndl. ajuin,
fr. oignon, noordfr. ognon; doch als Rijselschen vorm,
vind ik angnon, in den Arména des Enfants du Nord,
1893, bl. 6. -- Dit woord, met de uitspraak and,Tun, hoor
ik niet alleen in het Kortrijksche, maar ook in de westelijke en noordelijke deelen van Westvlaanderen ; ik weet
niet of het wel levers in deze gouwe anders uitgesproken
wordt.

Bijblad van

't Belfort.

Philologische Bijdragen. — 4th jaar, nr 3. Augusti 1895.
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AskundTa, De Bo aschoenje, as(s)choende, 'gaskoenje,
luikerw. cascogne (bij De Bo), bij Sigart gascogne. — Het
woord zal wel onder den vorm ascogne tot ons gekomen
zijn ; het schijnt dat de ingaande g in het noorderfransch
soms wegvalt ; zoo vind ik bij Qillon le Muisit houpil
voor goupil = renard. Bij Hécart staat het woord ascogne,
als gebruikt te Maubeuge, in den zin van blessure.
K'astandTa, De Bo kastaa p je, ndl. kastanje, noordfr.
katagne (Sigart) ; ik hoor ook katán (=- catane), fr. cháv

^7

taigne. — De a is omgeklankt, gelijk in andrun, bdld a,
inaldri a, enz.
RundTa, bij De Bo roe pje; noorfr. rogne, rone, fr.
(met eene verschillende, doch verwante beteekenis) rogne.
Turkiindp, fr. Tourcoing, met eene eertijds gemouilv
leerde n. — Hier is eene a aangevoegd, evenals bij travdldp

= travail. (Vgl. nog, langs de Schelde WarkundTa
Warcoing).
Wandart, De Bo Wanjaard, wandjaard, enz. Ik
weet met geene zekerheid te zeggen welk de oorsprong is
van dit woord. Wij moeten een noordfransch wagnard
veronderstellen, dat zou kunnen behooren bij oudfr. wains,
wagnon, waignon, gagnon, gaignon, afgeleid van een
frankisch woord met den zin = hond.
Dit veronderstelde wagnard zou wel eenen tegenhanger kunnen hebben in den Parijser geslachtsname
Gaignart. Beide vormen kunnen overigens wel voortzettingen zijn van eenen germaanschen naam Wanihardus.
Nogmaals is deze wet niet gevolgd door de geleerde
of nieuw ingevoerde woorden : Spanje, - Champagne,
Compagnon, enz., die met neuzeling van den voorgaarden
klinker + j gesproken worden. Het gebeurt nochtans dat
de invloed der voormelde woorden krachtig genoeg is
om de uitspraak met ndi te doen zegevieren : zoo is
het dat ik het woord Champagne, door eenen ongeletterv
den persoon, als Sjampándp heb hoorera uitspreken.

`^^^
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BEMERKINGEN OVER DE BEHANDELING
DER GEMOUILLEERDE L EN N.

AT de fransche gemouilleerde 1 en n, in het
Dietsch, door klankvervanging, overgegaan zijn
tot de naastgelegen klankverbinding j, li, nj, ni,
heeft niets dat ons moet verwonderen. Doch het zal
niet overbodig zijn, een paar vragen te openen, op
gevaar zelfs ze niet voldoende te kunnen beantwoorden,
v
v
wegens de ontwikkeling der d in de uitspraak ldr, ndT,
ld, nd.
Twee bemerkingen vooraf. i° Alhoewel de tale Scheldewaarts in zekere opzichten onwestvlaamsch is, meen ik
te mogen oordeelen dat ld, nd denzelfden oorsprong
v
v
hebben als ldT, ndT . Ik aanzie beide als voortzettingen
eenei oudere dj. Zoodra j in aanraking komt met d, zoo
v
v
hebben wij in het Kortrijksche dr; b. v. komdTa

=

komd-je = komt gij, Toldia = Tuld je = zult gij, enz.
Langs de Schelde van den anderen kant verandert dj in
d ; b. v. komda = komd-je = komt gij, To/da = Tuld je
zult gij, enz. Dit grijpt plaats ten minste achter de
beklemtoonde lettergreep; voor de beklemtoonde lettergreep is het anders, zooals blijkt uit de aldaar heerschende
,uitspraak van schokkeljoen met j en anjoen met nd.T.
2° De woorden, waar de gemouilleerde 1 en n de
besproken behandeling ondergaan, zijn reeds oude, middeleeuwsche ontleeningen. Want a) vele onder hen komen
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reeds voor in de middeleeuwsche letterkunde. b) De ng
in Tourcoing, Warcoing moest, ten tijde der ontleening,
nog gemouilleerd zijn ; deze rnouilleéring echter is in de
2e helft der dertiende eeuw reeds opgegeven. c) Fransch
-on is nog overgenomen onder den vorm -un (geschreven
-oen); in latere ontleeningen wordt fr. -on gesproken als
-ong (dat is o + een gutturale neusklank). d) De fransche s
voor medeklinker is nog bewaard, zooals in kastanje, enz ,
hetgeen deze ontleeningen voor de twaalfde eeuw plaatst.
Dit zoo zijnde, vragen wij ons af van waar die
ingeschoven d komt, Is zij op dietschen bodem ontwikkeld, of hebben wij ze overgenomen uit het oord der
ontleening? Ik zie niet hoe het onmogelijk ware dat in het
Vlaamsch eene d zou ingeschoven zijn tusschen 1, n en j,
evenals tusschen 1, n en r; b. v. kelder, schoonder. Nochtans weet ik dit door geene andere, beslissende voorbeelden
te staven. Men zou dan genegen zijn den oorsprong dezer d
in het Fransch te gaan zoeken. Ongelukkiglijk schijnt deze
veronderstelling door de latere ontwikkeling in het Fransch
geenszins begunstigd, vooral niet door de latere ontwikkeling van het Noordelijk Fransch, waaraan onze woorden,
zoo niet al, toch ten grootera deele ontleend zijn : in het
hedendaagsch Noordfransch zijn de oudegemouilleerde 1 en
n veelal opgelost in 1, j en n. Nochtans is er eene omstandigheid, waar, in het middeleeuwsch Fransch, in dergelijke
woorden, eene d (of t) schijnt ingeschoven geweest te zijn,
te weten, in het meervoud van vormen zooals travail,
compaing : dit meervoud ging uit op T, met de klankweerde
van ts of ds, dT; daarbij ging de mouilleering verloren,
bijgevolg travalT, compainT. Zou dit misschien de oorsprong zijn onzer d, die, ten minste als kiem, in de oude
fransche mouilleering reeds verborgen lag ? Dit is moeilijk
om zeggen ; nochtans moest de vrage gesteld worden, en
er moet rekening mede gehouden worden, zoo lang het niet
mogelijk is de ontwikkeling der d, ongedwongen, als op
dietschen bodem ontsproten, te verklaren. Bemerk nog
fr. escourgeon, écourgeon, dat uit het Noordfr. schijnt
.ontleend te zijn.
V
Eindelijk blijft nog de vraag of de uitspraak dT in de
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middeleeuwen reeds bekend was. Misschien wel. De oudv
fransche d, immers wierd i n het Dietsch verbeeld door j
en g(h); b. v gent, ghent of jent, passage, usage; en
zekerlijk wierden deze klanken soms uitgesproken, galijk
v
in het Fransch, als d.T (mogelijksch ook dT) : dit blijkt uit
v
den lateren stand der sprake, weste, dunt, enz., en door
middeleeuwsche bijvormen, als passaedse, usaedse. Het
behoort bijgevolg geenszins tot de onmogelijkheden dat
v
v
j, lg(h), nj, ng(h) ook als ld,T, ndT zouden gesproken
geweest zijn.
A. DASSONVILLE.

EZIETEMITIVE
ONGERAAKT

van ons heeft niet honderdmaal het woordeken
ongeraakt in de volksspraak gehoord, waar het
aan menige zake eene hoedanigheid bijzet die
men moeilijk door een ander woord zou kunnen weergeven ?
Zijne beteekenis is : onhebbelijk, bot, wanordig,
onbeschoft, leelijk, ongevoeglijk, fonder geioud, enz.
Dit woordeken is oud en in de middeleeuwen maakte
men er groot gebruik van in de schrijftale. Nu echter
is het uit de boeken verdwenen en 't en blijft maar in
leven meer al vliegen van mond tot mond. Nochtans
het is geen gewestwoord maar een woord dat Vlaanderen door in zwang en voege is.
Het is misschien het aardig uitzicht van het woord
dat het mistrouwen der boekschrijvers heeft gaande
gemaakt.
Nochtans ik en twijfel niet of ongeraakt is een
zuiver, regelmatig ontwikkeld nederlandsch woord, dat
deelmaakt van eenen stronk die vele spruiten heeft.
Al deze spruiten staan rond den moederstronk rek
die het gedacht orde, rang, bevat.
Zoo zijn : Reek, reke, — rekenen, reken (mnl. en
fr. VI.) d. i. in reke, in orde, stellen.
Reke, te ghereke rijn is, bij Kiliaen, ordo et ornatus,
apparatus. Te gereke rijn bediedt, heden, g arrangeerd
rijn, leelijk gar-rang-eerd zijn. (Zie hierover Loq. '86,
bl. z5 : te gereke).
IE
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Rek -- met korten klank, zit nog in berekken
be orgen, arrangeeren. Een lijk berekken = een lijf
afleggen, te gereke maken.
Iets dat gerekt is, ware dus : iets dat in orde as.
Ongerekt ware integendeel iets dat wanordig, Tonder
orde, ordeloos, wanschapen, mal arrange zou zijn. Me
verlangden klank ware ongerekl = ongeraakt dat manor.
dig enz. bediedt Ongerekt, ongeraakt, reke enz. staar
van klankswege tegenover elkaar als : stek, staak, steken
gesprek, spraak, spreken ; dekken, (dak) daken, dekei
enz., enz.; ongeraakt is dus wel : Tonder reke, rondei
orde, ,Tonder voege enz.
Lang heeft men gezocht, en vruchteloos om t
weten wat raak, in raak slaan, schieten enz. van oor
sprongswege is. Meest wordt dit raak in verband ge
steld met raken, aanraken. Zou het niet eer in verban(
mogen gesteld worden met reek, rek? Te gereke is
in orde. Reek, raak, slaan, schieten enz zou dus : orde
lijk, juist, laak 't Tijn moet, slaan, schieten, zijn, e
ongeraakt slaan, schieten zou schieten, slaan bediedei
Tonder orde, fonder voege, lijk 't niet en betaamt.
Of deze uitleg raak is laat ik een ander oordeeler
AM. DE PAEPE.

^

^r

,^

^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^ ^ ^
^^! . ,^M),^ r . ^qIl^ ,»^, ^y
^ ^1 ,^ ,^^
.i...•

DE SChELDE

CEAF

is de held van eene oude Angelsaksische

sage.
Hij is het zinnebeeld van den landbouw,
van het koningdom, hetwelk den landbouw en de vreedzame, landbouwers beschermt, van de bescherming die
de bron is van den voorspoed der Angelfriesen, die uit
het vasteland getogen, op het eiland kwamen aangevaren.
In de schriften, die later de oude sagen en runen
vermeld en uitgebreid hebben, wordt Sceaf voorgesteld
als de stamvader der Angelsaksische koningen.
Als een zeer zonen staat bekend Scyld Sceafing.
Hoe eenvoudig niet waar ?
Scyld, zoon van Sceaf.
Sceaf verliest nu echter zijn recht. De uitleg der
oude sagen, die Sceaf -als den stamvader aangeeft, is
min oud, dan andere teksten of lezingen, waarin Scyld
vermeld staat.
Scyld Sceafing kan eene andere beteekenis hebben
die naam kan ook bedieden : Scyld met den schoof.
Men weet dat de eigennamen, zoowel oordnamen
als geslachtsnamen, dikwijls oude woorden en de gedachtenis van oude vertellingen en oude overleveringen
bewaren.
Ze zijn sedért lang uitgestorven op de lippen van
't volk ; de oorkonden, waarin het woord vermeld of de
oude sage geboekt staat, is verloren of nog onder 't stof
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In de meeste landen van Europa heeft men vroeger of later in deze eeuw
de behoefte gevoeld aan een Woordenboek, waarin niet alleen het hedendaagsch
gebruik wordt beschreven, maar waarin ook de geschiedenis van elk woord zoo goed
mogelijk wordt medegedeeld. Gelijk in andere historische wetenschappen, was
het ook in dit opzicht Duitschland dat voorging ; in 1856 zag de eerste aflevering
van het Woordenboek der gebroeders Grimm het licht. De Dictionnaire van
L i t t r é verscheen tusschen 1860 en 1870, en reeds is men, sinds 1890, in
Frankrijk alweder aan een tweede historisch Woordenboek begonnen, dat van
Hatz f e 1 d en Darm e st et e r. Niet eerder dan 1884 kwam het eerste deel
van Murray's Dictionary uit, en maar kort geleden heeft de Zweedsche Academie
een soortgelijken arbeid ondernomen ; de eerste aflevering van haar Ordbok is
van 1893. En Nederland, wel verre van achter te blijven, is met het door
De Vries aangevangen Woordenboek der Nederlandsche Taal onder
de eerste landen geweest, die het voorbeeld der Grimm's hebben gevolgd.
Het is genoeg bekend hoe de Redactie van het Nederlandsch W o o rdenboek in den beginne niet voorspoedig is geweest, maar sedert in 1888
eenige vereerders van De Vries zich tot eene Commis s i e van B ij stand
hebben vereenigd, zijn betere tijden aangebroken, want aan de krachtige
hulp dier Commissie is het te danken, dat thans vier Redacteurs zich uitsluitend aan de bewerking van het Woordenboek wijden. Dat van de drie-enzestig afleveringen, die tot nog toe in het geheel zijn verschenen, er sedert

1888 alleen vijf•en-twintig het licht hebben gezien, is ten opzichte van dien
verbeterden toestand een sprekend feit, hetwelk tevens grond geeft om te hopen
dat, blijven de omstandigheden gelijk, jaarlijks vijf afleveringen zullen kunnen
verschijnen, en zelfs het uitkomen van zes afleveringen in één jaar niet
volstrekt onmogelijk behoeft te heeten.
Maar niet de uiterlijke omstandigheden alleen zijn veranderd, ook de
stof die bewerkt wordt heeft sinds 1888 gunstige wijzigingen ondergaan. De
Redactie heeft het nieuwe tijdperk aangevangen met — door anderen bijgestaan —
aan hare bouwstoffen zeer aanmerkel ij ke uitbreiding te geven, en is daarmede
onder de hand no voortgegaan, zoodat nu reeds twee Vervolglijsten de eerste
Lijst van aangehaalde schrijvers zijn komen aanvullen. Handvesten, keur- en
placaatboeken, landrechten en stedebeschrijvingen, oude reisverhalen, gildeboeken
en militaire reglementen, oude en nieuwe werken over waterstaat, vestingbouw
en polderwezen, scheepsbouw en scheepvaart, offlciëele bescheiden aangaande
landbouw-enquête en betonning enz. onzer zeegaten, oude geschiedzangen, yolks en kinderliedjes, staan in uittreksel ten dienste der Redactie of worden naar
voorkomende behoefte geregeld nageslagen ; bovendien heeft de Redactie gemeend nu ook wat meer dan in 't voorbijgaan hare aandacht te moeten
schenken aan de geschriften der 16de eeuw. Zij is door dit alles in staat, om
naast en ten dienste van haar blijvend doel, de verklaring en omschrijving van
de hedendaagsche beteekenissen der Nederlandsche woorden, tevens nauwkeuriger dan dit te voren kon gevergd worden, de geschiedenis van die woorden
in het licht te stellen en zelfs om waar zulks haar van belang voorkomt, de
landstreek van herkomst of den tijd van het vroegste voorkomen er van met
tamelijke zekerheid te bepalen ; en te meer is de Redactie geneigd aldus te
werk te gaan, omdat, nu het voortreffelijk Middelnederlandsch Woordenboek
van V e r d a m welhaast voor meer dan de helft voltooid zal wezen, zij het
tot haar taak rekent daaraan zoo nauw mogelijk aan te sluiten. Het spreekt
evenwel vanzelf dat eene dusdanige uitbreiding der stof in sommige,', tot
beperking in andere opzichten nopen moet, en de Redactie gelooft daartoe geen
beter weg in te kunnen slaan, dan door gevolg te geven aan den meermalen
en nadrukkelijk geuiten wensch tot vermindering der aanhalingen uit schrijvers,
levend en werkend in een en denzelfden tijd.
Nog moet in het bijzonder gewezen worden op eene niet minder
belangrijke vermeerdering der bouwstoffen ten opzichte van Zuid-Nederland,
waardoor de Redactie in staat is thans niet alleen vele, vroeger nog niet
voorkomende jongere schrijvers aan te halen, maar ook uit te voren nooit
aangehaalde werken van de oudere te citeeren. Nochtans, ook met betrekking
tot België heeft de Redactie zich geenszins tot .die ouderen en jongeren van
den nieuweren tijd willen bepalen, maar gemeend vooral ook uit een goed
aantal van de oudsten te moeten putten, om hun zelfs wille, zeker, maar ook
om hun belang als de eigenlijke voorvaders der Hollandsche letterkunde van
de 17de eeuw. Zoo kan de Redactie, die tevens nog op geleidelijke uitbreiding
harer excerpten bedacht is, ook in dit opzicht thans beter dan tot voor enkele

jaren doen uitkomen, niet slechts welke woorden, uitdrukkingen, wendingen
enz. metterdaad aan de taal van Noord en Zuid gemeen zip, maar daarbij met
vollediger middelen afwijkingen en eigenaardigheden in het licht stellen en
vooral ook aantoonen wat in het eene tegenover het andere taalgebied hetzij
is verloren gegaan, hetzij bewaard gebleven, en waaronder zooveel is dat
tot verklaring, maar vaak ook ter verrijking der gemeenschappelijke taal kan
worden aangewend. Hoe daarbij de verschillende Zuidnederlandsche Idiotica en
de talrijke tijdschriften voor gewestelijke taal- en volkskunde uitnemend te
stade komen, behoeft geen vermelding, zoomin als dat evenzeer wat de
Noordnederlandsche tongvallen voor de algemeene taal belangrijks bevatten of
bewaren te gelegener plaatse wordt vermeld.
Aldus — met behoedzamen ijver steeds naar de beste hulpmiddelen
uitziende en oog en oor geopend houdende zoowel voor leerzame voorbeelden
in andere landen als voor de immer strengere eischen van wetenschap en
practijk —, zet de tegenwoordige Redactie het W o or d e n b o e k van De IT
met opgewektheid voort en tracht zij, naar de mate harer krachten, getrouw
aan den geest en op het voorbeeld van zijnen stichter, dit Nederlandsch
„Taalmuseum" bij voortduring en kan het zijn steeds vollediger te doen
beantwoorden aan zijne uitgebreide, maar schoone bestemming, eenmaal door
D e Vries zelven aldus omschreven : „de schatten onzer taal ten toon
„spreiden in voegzame orde en verband ; de middelen aanwijzen, waarover
„elk die Nederlandsch schrijft en spreekt vrij te beschikken heeft ; ophel„deren hetgeen duister is ; hereenigen hetgeen de stroom des tijds heeft
„gescheiden en uiteengeworpen ; eene afspiegeling zijn van al de kleuren en
„tinten die de taal in duizenderlei schakeeringen uitstraalt ; aan zijne lezers
„de geheimen der spraak openbaren, hen in staat stellen in haar heiligdom
„door te dringen en zich in de volheid der aanschouwing te verlustigen ").”
Op dit tijdstip, nu zij de onafgebroken voorzetting van het Woo rdenb o ek
verzekerd durven achten, maar nu zij tevens, dank zij vooral de meer geregelde
bewerking gedurende het laatste zestal jaren, op enkele geheel voltooide
onderdeelen daarvan wijzen kunnen, stellen de Uitgevers zich voor dat een
beroep op het publiek de, onder den tragen voortgang begrijpelijkerwijze verflauwde, belangstelling weder zal kunnen doen opleven. Zij wenden zich derhalve,
uit den aard der zaak, in de eerste plaats tot allen wier studiën of wier
werkkring een degelijk historisch en omschrijvend Woordenboek
der Ned e r l a n d s c h e Taal onmisbaar maakt, tot hoogleeraren, leeraren,
onderwijzers, studenten, tot alle beoefenaars dus van het Nederlandsch in den
engeren zin, en 66k tot den ruimen kring der Germanisten of van alle meer of
minder wetenschappelijke beoefenaars van onverschillig welke der Germaansche
talen, voor wie het Nederlandsch in eenig opzicht van belang kan wezen, hetzij
als een gewichtig Germaansch dialect, hetzij als eene meer nauw verwante taal,
*) M. De Vrie s,
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hetzij als de taal der oorspronkelijke kolonisten, waarin dus Hoog- en Nederduitschers, Skandinaviërs, Engelschen, Amerikanen en Zuidafrikanen begrepen
zijn. In de tweede plaats richten zij zich tot de talrijke klassen van vakgeleerden als b. v. de juristen, voor wie de wèlomschrevene beteekenis van een
niet-technisch woord vaak zoo bijzonder van gewicht is, en ten slotte tot zoovelen in Noord- en Zuid-Nederland als er ongetwijfeld hartelijk belang stellen in
de kennis der gemeenschappelijke Moedertaal, maar die — misschien alleen door
onbekendheid met den eigenlijken aard van het boek of uit welke andere oorzaken ook tot heden nog niet gevonden worden op de lijst der Inteekenaars,
met de stellige verwachting dat er ook onder dezen niet weinigen zullen worden
aangetroffen, die voortaan gaarne aan dit (immers ook voor Vlaamsch-België)
n a t i o n a l e werk hunnen steun willen verleenen.
Tot heden is van het Woordenboek verschenen : Eerste deel (A—Ajuin),
Derde deel,
Tweede deel, Afl . 1-6 (Akant—Band).
met Inleiding enz.
Vijfde deel, Afl. 1-7
Vierde deel (G—Gitzwart).
A fl. 1 - 4 (B—Bosch).
Tiende deel (0 Ooilam). — Elfde deel, Afl. 1 (Ooit—
(Glaasje—Grootachtbaar).
Oorlogspantser), tegen den prijs van f 54.77 5 in (63) losse afleveringen, of
f 61.37 5 zooveel mogelijk gebonden.
Daar voor velen deze prijs een beletsel is om het werk aan te schaffen,
wenschen de uitgevers aan dat bezwaar te gemoet te komen door den aankoop
gemakkelijker te maken.
Tot wederopzeggens toe zijn zij bereid alles wat tot beden is verschenen
te leveren voor :

TV en twintig Gulden (53 franken), in afleveringen,
of Dertig Gulden (63.50 franken), voor zooveel mogelijk gebonden.
Zij vertrouwen, dat door deze groote opoffering van hunne zijde het
Woordenboek der Nederlandsche taal in handen zal komen van vele
geletterden en beoefenaars dier taal, die door beiden gelijkelijk geëerd den
hechtsten band vormt tusschen Noord en Zuid.
MARTINUS NIJHOFF.
'S-GRAVENHAGE

en LEIDEN, April 1895.

A. W. SIJTHOFF.

Ondergeteekende wenscht bij inteekening van de Boekhandelaren
A. SIFFER & Co. te Gent te ontvangen :
Een Ex. Woordenboek der Nederlandsche Taal, alles wat tot heden
is verschenen, ten prijze van 53 franken in afleveringen of 63.50 franken voor
zooveel mogelijk gebonden.
Een Ex. van de vervolgen, ten prijze van 1 fr. 85 c. (franco per post
1 fr. 95 c.) per aflevering.
Woonplaats en datum :

Naam :
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gedoken ; welnu, eene oude benaming ergens van een
dorp, van een hoek of eene straat kan trouw 't geheim,
dwars door den loop der eeuwen, voor 't sporend oog
van den navorschei bewaren.
Hier en daar komt men een oord tegen met den
naam van Scyld ; nergens wordt de gedachtenis van
Sceaf aangetroffen, hetgeen ons nogmaals laat vermoe,den, dat Sceaf maar ontstaan is in de inbeelding van
dezen, die later de oude rune hebben verklaard en
Scyld Sceafing verkeerd uitgelegd.

Nevens de oordnamen met Scyld treft men ook
benamingen aan met Scealde.
Ze trekken op de eerste niet, omdat ze den geni,tivus Scyldes niet vertoonen.
't Zijn hij voorbeeld Scealdeburna en Scealdeford.
De twee uitgangen van die benamingen zijn duidelijk voor iedereen.
Burna is de Angelsaksische gedaante van 't Got.
brunna, 't Oudhoogd. en 't oudsaks brunno, born, bron.
Dat woord komt men tegen in onzen dorpsnaam
Bornhem, alsook in de Nederlandsche benamingen, met
vervtiisseling van o in a : Barn en Barneveld.
Ford beteekent doorwaadbare plaats en maakt bij
ons deel van de plaatsnamen Vilvoorde, Ruddervoorde,
Boschvoorde.
Wat beteekent Scealde ?
Wellicht mocht men dit woord in verband stellen
met den vloednaam Scaldis, die bij Fórstemann zonder
Benige verklaring wordt aangegeven.
Diergelijke namen zijn doorgaans zeer moeilijk om
uitleggen.
In de engelsche gouwspraken echter komt men het
woord shalder tegen, met de beteekenis van lisch.
Wie weet of men geenen i-stam Scaldi mag vermoeden, die lisch zou te bedleden hebben ?
Hij zou tot grondslag dienen van den naam van
a
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onzen stroom, tot heden onverklaard gebleven en mits
de bekende klankwijziging de Angelsaksische gedaanten
Scealde en Scu d verwekt hebben, die geheel gemakkelijk, zonder het kenmerk van den genitivus, met burna
en ford kunnen veebonden worden.
J. CLAERHOUT,

.f:
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ASPER.

de dorpsnaam Aste, f
Daaromtrent bezitten wij geene volkomene
zekerheid, maar 't is wel mogelijk dat deze
benaming uit twee deelen bestaat, te weten uit den
boomnaam esp, in 't Oudhoogd. asta en het achtervoegsel er.
Althans stellen de Noord-Nederlanders hun Asj5ere
van 1253 en hun Esj5elo met hetzelfde woord in
verband, zoodat wij ons hier in treffelijk gezelschap
bevinden.
't Schijnt dat ze vroeger met voorliefde het
achtervoegsel er aan boomnamen verbonden, zoodat
de vergelijking met andere oordnamen eenigszins
onze ontleding komt staven.
Vele Germaansche plaatsnamen hebben hun ontstaan aan den esch, Oudhoogd. ask te danken.
't Zijn er ook met den uitgang er.
Zoo vinden wij in Nederland in 1448 Esschert
met paragogische t en verder in Duitschland Eschershausen en Ascheringen.
Zou het ons dan moeten verwonderen dat de
stadsnaam IJ^er op dezelfde wijze gevormd wierd?
De bekende uitleg van IJj5er uit den boomnaam ip en den uitgang er voldoet ons om de
AT beteekent

volgende redens :
i° De benaming LI per vertoont dezelfde bestanddeelen als de namen die esp en esch tot grondslag
hebben.

-- 44 —

2° De ijpen tieren wonderwel in de omstreken
van Uper en geven aan die streek een eigenaardig
uitzicht.
3 ° Nog een andere oordnaam wierd even als
IJ 'ier
fier met dien boomnaam gevormd, te weten Yj5eloo
in Nederland.
J. CL.

ZETZEZZIEN 2 lt,
BEKENDMAKINGEN.
Engelsche gouwspraken. — Wij lezen in den Ned. Spectator:
« Er is een hoogst nuttig werk sedert eenige jaren 'in Engeland voorbereid.
Maar uit den aard der zaak heeft die voorbereiding lang geduurd en eei st
nu, of ten minste weldra, kan 't tot een uitvoering komen. 't Komt er op
aan de woordenschat der Engelsche dialekten reeds voor een groot gedeelte
in talrijke glossaren neergelegd wetenschappelijk en stelselmatig te verzamelen en voor het nageslacht te bewaren. In het prospectus dat de
English Dialect Society in 't licht zendt, wordt er te recht op gewezen dat
men gevaar loopt veel voor eeuwig verloren te zien gaan als er niet spoedig
voor de publicatie wordt zoig gedragen .
't Materieel, reeds lang verzameld, is sedert ruim een jaar in handen
van Dr JOSEPH WRIGHT, een ook hier te lande welbekend germanist. Voor
wie 's mans uitstekende Grammar of the Windhall dialect gezien heeft,
een model van wetenschappelijke gouwspraak- onderzoeking, is 't duidelijk
dat hier de ware persoon gevonden is, om dit lastig werk tot een goed einde
te brengen. »
Gotisch. — Er is eene vierde uitgaaf verschenen van BRAUNE'S
Gotische Grammatik, -- Constantijn Porphyrogenitus gewaagt in zijn
De Ceremonies Aulce Byzantince van een spel dat hij Conva7lzum Gothzcum
heet en dat gedurende de Kerstdagen aan het keizerlijk hof gespeeld wierd.
In de beschrijving van die plechtigheid komen er zonderlinge uitdrukkingen
over welker zin men twist zonder einde. Men meende daar Gotische,
Germaansche woorden tegen te komen, maar KRAUS poogt opnieuw de
beteekenis dies onbekende woorden te veiduidelijken en te bewijzen dat er
daar niets voor de germanisten te vernemen is.
Angelsaksisch. — De woordenschat, A Concise Anglo-SaxonDictionary bij Swan Sonnenschein te Londen uitgegeven, is op de hoogte
niet der wetenschap.
-- Er bestaat nu eene nieuwe richting om den sagenschat bij een volk
op te sporen; men poogt te achterhalen welke getuigenissen de sagen in
namen van mannen, plaatsen en geslachten hebben nagelaten.
« Heden nog bestaat de gewoonte onder de volkeren, die hunne vorsten
beminnen, den naam van hunnen volst of dezen zijner gemalin aan de

--4b_
kinderen te geven, zelfs als die naam onder 't volk min gebruikelijk is,
zooals bij voorbeeld Olga en Vera in Wurtemberg. Zoo ook was bij onze
Oudgermaansche voorvaders de gewoonte verspreid, aan de kinderen
namen van helden en heldinnen uit den volksneg en de sagen te geven, in de
meening dat men daarmede de begaafdheden der helden met de kinderen
in de wiege legde. Zoo ook gebeurde 't met de oordnamen; daaibij komt
nog in aanmerking. dat deze namen niet wankelbaar zijn, zooals de
mansnamen, maar gehecht blijven, dwars door de eeuwen, aan de plaatsen,
wier naam zij dragen en aldus als de eenigste getuigenissen van overoude
overleveringen verneembaar zijn. »
In dien zin bestudeerde BINZ van Basel al de germaansche sagen, die
op Angelsaksischen bodem ooit wortel schoten en onderzocht hij bijzonderlijk de namen, waarin hij het spoor dier verdichtsels van vroegere tijden kon
vermoeden.
Lees die merkwaardige studie over de Zeugnisse zut Germanischen
Sage an England in SIEVERS Beitrage, Band I, i u. 2 heft.

Oudnederfrankisch. -- In de verslagen over de wedstrijden van
1895, ter Vlaamsche Academie, lezen wij onder hethandteeken P. WILLEMS:
« Het beantwoorden der prijsvraag (Opstel eener Oud-Nederfrankische
grammatica) bood niet weinig moeilijkheden aan : Immers van al de
oudwestgermaansche dialecten heeft het Nederfranlcisch, hoewel te zijnen
tijde in uitgebreide streken gespi oken, het kleinste getal geschreven werken
nagelaten. De voornaamste dezer zijn de zoogenaamde Wachtendonksche
Psalmen ; het is het eenige werk dat toelaat algemeene regelen van
phonetiek en grammatica, ten minste voor een der oudnederfrankische
dialecten, vast te stellen. Want, daarbuiten, treffen wi j slechts aan alleenstaande woorden en uitdrukkingen in de Gloren der Lex Salica, in de
Glossce Lipsiana, in de plaats- en persoonsnamen voorkomende op
munten of in Charters, enz. Deze zoo verscheiden bronnen stammen
uit ver van elkander afgelegen streken, wier dialecten, alhoewel algemeen
Nederfrankisch, toch verscheidenheden konden vertoonen, en zij dagteekenen uit eene tijdruimte van vier, vijf eeuwen, gedurende dewelke
klanken en vormen der dialecten zich misschien zeer gewijzigd hebben.
Daarin ligt de groote moeilijkheid tot het opstellen van eene Oudnederfrankische Grammatika. Slechts eene proeve van zulk een werk is tot
nu toe gemaakt : namelijk deze van MORITZ HEYNE.
Maar, behalve dat sedert dien tijd de oudgermaansche taalkunde
buitengewone vorderingen heeft gemaakt, steunde de zeer bekrompen
Grammatica van HEYNE alleen op de Psalmen en, ten onrechte, op het
Cottoniaansch handschrift, van den Heliand, waarin HEYNE een' gedeeltelijk Nederfrankischen tekst meende te herkennen.
Het is om deze reden dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
besloot eene prijsvraag over dit ontwerp uit te schrijven.
Een antwoord is ingezonden.
De schrijver heeft geene moeite gespaard om een werk te leveren dat in
den tegenwoordigen stand der wetenschap degelijk mag genoemd worden,
Al de bestaande bronnen schijnt hij geraadpleegd te hebben, hoewel
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wij in de inleiding eene nadere beschrijving verlangd hadden van die, welke
hij als specifisch Nederfrankisch aanziet. Want, zoo als bekend is, is
't Oudnederfrankisch niet zoo verschillende van 't Oudsassisch en 't Oudmiddelfrankisch, dat de geleerden wel eens twisten tot welk dezer dialecten
,dit of dat Geimaansch fragment behoort.
De geschriften, in Nederland, Duitschland en Frankrijk verschenen,
heeft de schrijver benuttigd, en wij hebben met genoegen bemerkt dat,
-hetgeen niet altijd gebeurt, ook de werken in Belgie gedrukt , hem
niet ontsnapt zijn. Zoo heeft hij niet weinig nut getrokken uit de
studie van M. DASSONVILLE ovet de West-frankische eigennam en der
Charles de St. Bertzn, gedrukt in 't Belfort, in 1891, en uit een opstel
van M. SCHWEISTHAL, verschenen in de MYle'nzozres de l'Academze royale
de Belgique... »
Over hetzelfde werk oordeelde Dr GEZELLE als volgt : « Het mag
verheugend heeten dat, ten gevolge van het uitschrijven der prijsvrage der
Koninklijke Vlaamsche Academie, de alleen bestaande Oud-nederfrankische
Grammatica verbeterd is geworden door de kundige hand van den inzender,
arbeidende met bouwstoffen, die ook hier in Vlaanderen met zoo veel ijver
als kunde verzameld zijn. » Verder lezen wij in 't verslag van K. DE FLOU
« Het spreekt vanzelf dat men, om de volledigheid wat naderbij te komen,
zich niet bepa l en mag tot de grammatiek van de Wachtendoncksche
Psalmen. Heden ligt immers nog andere, vaak betere bouwstof, voor de
hand, die de aandacht van den geschiedschrijver der Oudnederfrankische
dialecten wekken moet, als bijv. de nomina geografica, de persoonsnamen
en de benamingen van allerlei voorwerpen die, tusschen den Latijnschen
tekst onzer Charters en diplomas in, zoo talrijk voorkomen.
Dit heeft de schrijver der eenige ingezonden verhandeling te wel beseft
,om niet ook, naast de weleens onzekere taalvormen der Psalmen en der
Lipsiaansche glossen, brokstukken op te zamelen, die van andere zijden
bekend geworden zijn ; hij heeft ook tevens zijne voorbeelden derwijze
gekozen, dat de beide uiteinden van het Oudnederfrankisch taalgebied in
zijne studie naar behooren vertegenwoordigd zijn : de Wachtendoncksche
Psalmen en het Cartulaire de St. Bertin » Wij bedanken de leden der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor de hulde die zij in hunne verslagen
aan ons nederig blad en aan onzen kandigen medewerker, E. H. A.
DASSONVILLE gebracht hebben.
Namenkunde. — In SIEVERS' Beztrage staat er wederom eene studie
van R. MUCH over den uitleg van de namen der Germaansche volkeren.

Spelling. -- In de Gzds van Juli heeft Prof. COSYN op voortreffelijke
wijze den draak gesteken met KOLLEWYN en HEITEMA, wegens hunne
voorstellen ter vereenvoudiging onzer schrijftaal.
J. CL

VARIA,

Een weetgierige lezer van ons blad stelt ons eene taalkundige viaag,
Hij verneme dat er een onderscheid bestaat tusschen de klanken eener
aal en d; teekens van het ABC, waarmede deze klanken op eene zeer
onvolmaakte wijze verbeeld worden.
Wegens de klanken onzer taal en hunne verdeeling kan hij lets
vernemen in de Gcschzedenzs der Nederlandsche Taal door VERD kal en
in de Nederlandsche Spraakkunst van VERCOULLIE, die voor de onderwijzers geschreven is.
E. H. A. DASSONVILLE heeft de beginselen der klankleer wonderschoon
behandeld in den jaargang 1893 van Bzekorf. Onze medewerker zou wetdoen die bijdragen afzonderlijk te laten verschijnen.
Eene nieuwe afleiding van Sporkel is de volgende :
Mits het achtervoegsel -al, -zl, -ul is het woord verwant met het
itausch spurgqs, het grieksch aarapa'oc, het zendsch cparegha, jonge
botte.
Sporkel is de maand, in dewelke de botten beginnen te spruiten op de'
boomen en de struiken.
Welke is de naamreden van 't woord zzlver?
C. C. UHLENBECK (Beitrage XX, 43) vermoedt, in tegenstelling der
meeping van KLUGE, dat de Germanen dit woord aan de Slaven ontleend
hebben, dat de verschillende Germaansche gedaanten van 't woord van
't oudslavisch Szrebro voortkomen en dat aan dit woord de naam van den
zilverrijken vloed Szbos uit Szrbros wel zou kunnen tot grondslag gediend
hebben.
In de Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie aanschouwt
Dr JULIUS OBRIE het woord gouwraad als een Westvlaamsch taalmonstertje.
Wierd het woord gouw voor provincie in het groot Nederlandsch
Woordenboek niet opgenomen ?
Drukte de Spectator, voor eenige weken, geene bijdrage over de
Engelsche gouwspraken ?
J. CL.
v
Nevens fanzzlza (blz. 22) hoort men ook famzldaa spreken. -- Onder~
de jongere ingedrongen woorden, die de analogie der oudere volgen,v
behoort portafoldza = portefeuille. Ik verneem dat de geslachtsnaam, die
v
Ba ju of Bazllzu geschreven is, ook als boldz u gesproken wordt.
A. D.
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WOORDEN EN OORDEN.

Mijnen achtbaren vriend

JOHAN WINKLER.

Audegem.
zegt kanunnik Desmet, beteekent
oude woonplaats; Broeckaert kan dit niet
aannemen en met recht en hij zoekt een
verband tusschen het woord oode en den dorpsnaam
UDEGEM,

Audegem.

Bernaerts, die ter oudheidkundige Academie van
Antwerpen, (3 e serie, tome To), de beteekenis der
Belgische oordnamen opspoorde, verzendt ons naar
den ouden mansnaam Aldo.
Eene oude gedaante Aldengem komt hem te
stade, maar daarmede is de dorpsnaam nog niet
verklaard.
Zooals het uit de vergelijking met menigvuldige
andere plaatsnamen blijkt , luidt Aldengem in vollen
en oorbeeldigen vorm Aldingakeim, hetgene bediedt :
de woonplaats der afstammelingen van Aldo.
Aldo is een bekende, oudgermaansche voornaam,
die in de kostelijke en onmisbare verzameling van
Forstemann geboekt staat.

Bi
jbl ad van 't .13e1fort.
Philologische Bijdragen. — 4 d. jaar, nr 4, Nov. 1895. — Deze nederige
bijdrage wordt geschreven om aan den wensch van den geleerden en werkzamen
Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent te voldoen, de dorpsnamen van
Oostvlaanderen te zien verklaren,
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Wij mogen Audegem niet verwarren met Auwegem, die nagenoeg gelijk wordt uitgesproken.
Wat is A uweg em
Daar bestond een Oudgermaansche mansvoornaam Audo. Wisselgedaanten van dien naam zult
gij aantreffen in Odo, Oto, Otto, Oudo, en Outo,
wier gedachtenis bewaard is gebleven in de Duitsche
oordnamen Autinga, (le kinderen van Audo of Auto,
Odenhelna, de woonplaats van Odo, Otunbach, de
beek van Oto, Ottenhofen, het hof van Otto, Outenhusen, het huis van Outo, Oetingen, de kinderen
van Oto.
De klank au is de oorsprong van onze scherplange o en wordt in onze westnederfrankische eigennamen dikwijls verbeeld door o, zoodat het ons niet
moet verwonderen de volgende gedaante tegen te
komen :
1°' Ootegem, hetgene beteekent de woonplaats der
afstammelingen van Audo, Odo, Oto.
2° Odenghem, een ouden vorm van Auwegem,
dagteekenende van 1084, staande voor Odingaheim,
de woonplaats der kinderen van Odo of Audo.
3° Oudenghem, een anderen vorm van Auwegem
in 1297. Wij vonden wel Outenhusen in Duitschland
Oudenghem van Oudingaheim kon geheel gevoeglijk verloopen in Oudeghem en nog verder verbasteren
in Oueghem, hetgene ons met den bekenden, onduidelijken klinker w Ouweghem of Auweghem moet
vertoonen.
_
Nevens Ootegem ligt Ingooigem, vroeger Ingodeghem genoemd, waar er niemand weg mede weet,
zeker omdat de uitleg zoo eenvoudig is : Ingodeg-hem is het eng, smal Odeg hem.
Een verkleinvorm van Odo is Odiko.
't Gebeurt somwijlen dat een oord den naam
draagt van eenen persoon en zoo komt het dat wij
in de oorkonden der Petegernsche abdij van Beaulieu,
door M. Amaury de Ghellinck uitgegeven, lezen op
bl. 57 van le disme d' Odeke en op bl. 90 van eyg-hindomme ligghende in de prochie van Oedeke.

5' ......
,

Dit dorp zal men eerst als de woonplaats van
Odeke, Odzko gekend en aangewezen hebben. Later
zal men kortweg gezegd hebben : wij gaan naar
Odeke, zooals men nu pleegt te zeggen : wij gaan
naar Ooike en zoo is de naam van den stichter
der oudfrankische woonhalte waarrond het dorp
ontstaan is, overgegaan naar het dorp zelf.
Erpe zal ook een voornaam zijn, die een dorpsnaam geworden is.
In 1166 zegde men villa de Her5e, het heim
van Erpe, hetgene om zeggens de letterlijke overzetting is van den Duitschen oordnaam :Erj5eshusen,
het huis van Erpe.
Men weet niet te verklaren of die eigennaam
Erle verwant is met het Gotisch woord arbja,
erfgenaam of met het Angelsaksensch woord eorj,
bruin; een dingen is zeker, 't is dat een groot getal
oordnamen en geslachtsnamen uit den voornaam
Arbo, Arjio, Erbo, Erj5o gesproten zijn.
Wij meenen nog eenen mansvoornaam, den oudgermaanschen naam Eino te erkennen in den dorpsnaam

Eine.

4
Eename.

Een belangwekkende naam is deze van Rename.
Laat ons naar de oorspronkelijke gedaanten gaan.
Wij vinden Iham, Eyham, Eenam, drie vormen,
die niet moeilijk zijn om te ontleden.
Iham bestaat klaar en duidelijk uit twee deelen.
Het eerste, I, beteekent water; lees in den
eersten jaargang van het groot Duitsch tijdschrift van
Indogermaansche__ taalwetenschap, In dogermanische
Forschungen, eene belangrijke bijdrage, waarin er
op verschillige bescheiden en ook op het gezag van
onzen taalkenner Guido Gezelle bewezen wordt dat
1 water beteekent.
Ham is een naamwoord dat men bij 't eerste
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opzien met helm zou kunnen verwarren, maar dat
daarmede in geen verband staat.
Ham is een mannelijk naamwoord en komt op
zijn eigen alsook in de oordnamen te voorschijn
met de beteekenis van inham langs een stroom ; het
staat ook in Kiliaan en De Bo geboekt met de
beteekenis van weide.
Iham is dus een hoek of weiland op de oevers
van de Schelde, dat waarschijnlijk dikwijls door den
vloed overspoeld wierd.
Laat ons nu tot Eyham overgaan.
't Is hetzelfde woord onder eenen anderen vorm.
Het Indogermaansch avid, is in 't Gotisch vertegenwoordigd door ahzva , in 't Oudhoogd . en
't Oudsaksisch door 't wegvallen der al, door aha.
In 't Oudfriesch werd de h uitgiestooten en de
eerste beklemtoonde a, met de tweede onbeklemtoonde a, gaf ons eene lange a, die op haar eigen
en in verschillende plaatsnamen water beteekent.
Nevens aha veronderstellen wij *ehi in de oude
Friesche sprake, waaruit onze taal ten grooten deele
gesproten is.
H wierd gesyncopeerd en vervangen door eene
hiitusvulende y; die in onze taal door y verbeeldt
wordt.
Het woord eye bestaat in onze oude taal met
de beteekenis van water'.
Laat ons de schatkamer onzer rijke middendietsche
spraak openslaan, het Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam.
Wij vinden daar geen spoor van ons woord
een bewijs dat er op dien akker nog aren te rapen
liggen.
Onder de kostbare oorkonden van 't groot Seminarie van Brugge -bewaart men den Register Generael ende Nieuwe V erlegheringhe van alle de Hofsteden, Landen ende Thienden, competerende d' abdye
van Duynen.
Daarin komt de beschrijving der hofstede, de
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(iroote Hemme, gelegen op Ramskappel bij Nieupoort,
en op het plan dier hofstede staat een waterloop
geteekend, genoemd het eyeleedeken.
Er is geen twijfel dat eye hier water beteekent;
't staat er zoo duidelijk alsof wij lazen, waterleedeken ;
ten andere, wij hebben het geheel regelmatig van
*ehi afgeleid en ons Friso-Vlaamsch woord bestaat
met evenvE el recht als het Oostfriesch Saterlandsch
woord ge, van dezelfde bediedenis.
Zooals de oudste gedaante van Eename uit I,
water, en 't naamva. ham is samengesteld, zoo vinden
wij in Eyham, eye, water en 't elfde woord ham.
Hoe gaan wij nu van Eyham naar Eenam
Heel eenvoudig.
Hier hebben wij drie bestanddeelen voorhanden.
Wij hebben eerst ee, e, een woord dat ook water
beteekent en dat uit *ehz, door het wegstooten der
h, is gesproten evenals á uit aha. ,
En nam, wat is dat?
Daar hebben wij eerst eene voorgevoegde n,
die voor de welluidendheid, tusschen ee en am
geschoven wierd. Beam, was toch te moeilijk om
uitspreken.
Gaan wij nu onzen kostbaren De Bo te rade,
die ons 't slot en den sleutel van zoovele raadsels
open baart
Wij lezen daar : « Am, weide. Die koopman
in beesten heeft eenen goeden am langs de Leie,
langs de Schelde, »
De Bo heeft ook Kiliaan aangestipt :
« Am, amme, ham, pascuum. »
Am is dus 't zelfde mannelijk naamwoord als
ham en de oordnaam Eename bewijst dat wij ook
Ame nevens am moeten erkennen, hetgene ons een
nieuw bewijs verschaft dat oordnamen vele verloren
woorden bevatten en bewaren.
R9menam, de naam van een dorp in de omstreken
van Mechelen gelegen vertoont ons hetzelfde woord
en R9menam bestaat uit am en den zwakken genitivus
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van den bekenden voornaam Rzmo. Die ontleding
is even gemakkelijk als deze van den Duitschen
oordnaam Rzmenvilare.
Wij hebben dikwijls gedacht : wat mag Handzame beteekenen?
Wij vonden geenen uitleg en troostten ons met
de volgende beschouwing : wij zullen er wel eens
opkomen.
De weledele geschiedschrijver Amaury de Ghellinck, heeft de oorkonden uitgegeven van de abdij
van Beaulieu te Petegem.
In 't eerste deel van zijn Cartulaire de l'Abbaye
de Beaulieu lezen wij bl. 17o :
« Ic der Niclais Crullin, prochipape van Ansaem
orconde ende doe te wetene allen lieden, dat Clais
van den Houke up ghedraghen hevet broeder Jhanne
den Wale, twee , linen ende ene halve lands litel min
jof meer, ligghende binder prochye van Atasaem .. »
De vorm, waaronder de dorpsnaam in deze
oorkonde te voorschijn komt, vereischt geen verleren
uitleg
Ansaem is de am, de ame van Ans, van Anso,
Anso is een groote naam; hij is verwant met
den name der Asen en beteekent god.
Hier en daar moeten er Friesen of Franken
dien name gedragen hebben, want wij hebben Ansbach
of Ansj5ach, de beke van Ans, Hansbeke, vroeger
Ansbeke en wij vinden nog Ansinga of kinderen
van Anso te Ansegem alsook een ouden Anso
te Anseroeul, eenen naam,- dien wij door Ansrode
zouden mogen verdietschen.
Wat zullen wij met den raadselachtigen naam
van Daknam doen?
Eene gedaante van 1156 geeft ons Dackenham,
die wij heel gevoeglijk in den zwakken genitivus
van Dacco of Tacco en hetzelfde woord ham ontleden.
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Okegem.
Wat is er nu nog bewaard gebleven uit den
tijd onzer voorouders, uit den tijd der oude g ermanen ?
Wie gaat er nu nog, even als de oude Germanen, met een korten, wollen lijfrok en een nauw
sluitend beenendeksel gekleed?
Wel is waar, in oorbeeldige streken, zooals in
Friesland bij voorbeeld komt men nog eenige sporen
van oude kleederdracht tegen.
Wie bouwt er nu nog huizen en wie legt er
nog hofsteden aan ,zooals de oude Germanen deden
en zooals diepgrondige en merkwaardige navorschingen nopens hunne bouwkunde ons vertoonen?
In Friesland bestaat de Oudfriesche trant nog
en kan men den eigenaardigen Oudfrieschen bouwtrant nog waarnemen ; maar bij ons in 't meeste
deel der Vlaamsche gewesten kan men niets meer
gadeslaan en in 't bloote, langs de zeekusten, verdwijnen ook de laatste kenmerken van Friso-Vlaamschen bouwtrant.
Wie spreekt er nog de taal onzer voorouders?
Onze taal is uit de krachtige gewestspraken der
Friesen, der Franken en der Saksen gesproten ; maar
menige klanken zijn gewijzigd; menige krachtige
uitgang is sedert lang versleten; in den loop der
eeuwen, onder den invloed der klankwetten, is er
niets dat meer van wezen verandert dan de taal.
Iets is er toch nog overgebleven.
Daar worden nog Vlamingen gevonden die
letterlijk dezelfde namen dragen als hunne Friesche
en Frankische voorouders ; in Friesland zijn die
namen nog menigvuldig als voornamen in zwang,
maar bij ons zijn ze alevenwel tot de maagschappen
overgegaan.
Menschen heeten nog Ide of Wibo, zooals 't voor
duizend of tweeduizend jaar het gebruik was.
Bij ons komt men nog hier en daar den naam
van Hocke tegen : 't is ook een Oudgermaansche
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Waarom wierd die naam aan de Friesen gegeven,
die in Friesland woonden, waar ze Tacitus vond en
waar wij ze nog ter zelfder zate als een merkwaardig
en zelfstandig volk aantreffen en ook aan de Friesen,
die in Vlaanderen kwamen aangeland en hunne woonsteden in 't land der Menapiers hebben gevestigd?
Omdat Hocke een bekende en befaamde naam
moet geweest zijn onder de Friesen, omdat Hocke
de held was van eene Angelfriesche sage, van den
kamp in Finrsburg namelijk, een tusschenzang van
den Beowulf waarin een strijd tusschen de Angelsaksen en de Friesen wordt verhaald.
Finn, de Friesche koning, was # gehuwd met
Hildeburg, de dochter van den Angelsaks Hocke
en de al-Mere Hockinga. Hncef en Hengest bevinden
zich met hunne mannen in Finnsburg, waar zij genoodigd en getogen waren om een vredeverdrag met
Finn te sluiten.
Het vuur der vijandschap is echter niet uitgedoofd en Finn wacht een gunstig oogenblik af om
zijne gasten te lijve te gaan.
Dezen echter door dreigende woorden of nijdige
blikken vermaand, zijn op hunne hoede.
Zij hebben zich met hunne wapens te slapen
gelegd en eenigen zelfs houden de wacht.
Licht straalt in den nacht..
— Is 't de morgen die aanbreekt, vraagt Hengest,
of vliegt er een vurige draak rond of is de top
van dezen halletoren in vuur en vlam geschoten?
— Neen, antwoordt zijn broeder; uitgeruste vijanden komen ons ten kampe dagen. Men hoort de
krijgsvogels zingen en de speren op de schilden
weêrklinken. De maan komt te voorschijn van achter
de wolken. Het oogenblik der handeling is gekomen.
Hij wekt zijne mannen, die hunne zwaarden
grijpen en naar de beide deuren der halle snellen
om ze tegen den aanval te verdedigen.
Zwarte raven vliegen om de bane; de zwaarden
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in brand stond.
Schilden en helmen vliegen aan stukken; de
bodem dreunt; vele helden vallen in den strijd,
maar de verdedigers der beide deuren houden stand
vijf dagen lang...
Op 't einde sneuvelt Hncef; hij wordt door Hengest bloedig gewroken; ook de zoon van Finn en
Hildeburg verliest het leven en Finn ziende dat hij
de Hockingen niet kan bedwingen sluit een verdrag
door duurbare eeden bekrachtigd.
Dan worden de lijken van Hn(A., van Finns
zoon en van al de gesneuvelden, omringd van hunne
wapens, op den brandstapel gelegd.
Hildeburg verheft den lijkzang, de viamme kronkelt omhoog en verteert de lijken van al dezen, die
van beide kanten, van den kant der Angelsaksische
Hockinsa en van den kant der Friesen in 't gevecht
bezweken.
Verdere gevechten worden nademaal geleverd,
waarin Finn, de friesche koning ook den dood vindt
en waarna Hildeburg, de dochter van Hocke, door
de Hockingen weder naar heur land wordt teruggevoerd.
Men placht de namen der helden, die de volkszangers in hunne sagen verheerlijkten, aan de kinderen te geven : daarom is het niet te verwonderen
dat bij de Angelsaksen, bij de Friesen en ook bij
de oude Vlamingen menschen gevonden wierden, die
Hocke g€heeten wierden en dat er hier en daar
Hockinga of kinderen van Hocke gewoond hebben.
De beeltenis van farich van Ockinga hangt
nevens de beeltenis van vele andere Friesen in
't merkwaardig Friesch museum van Leeuwarden.
Hockmga waren er ook in Vlaanderen gevestigd,
namelijk te Hockinsem (1200) of in vollen vorm
Hockingaheim, de woonplaats der afstammelingen
van Hocke.
Opdat ge niet zoudt verdolen, zullen wij u
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in 't spel is, verbogen wordt als volgt :
nom. Hockinga,
gen. Hockinga,
zocdanig dat wij mogen spreken van de Hockinga
en ook dien vorm in den genitivus met heinz verbinden.
Wat heeft Okegem nu daarmede te maken?
Okegem is dezelfde naam, die in den loop des
tijds den cnstandvastig€n boekstaf h heeft verloren,
die in 't begin der woorden meermaals wegvalt of
ook soms geplaatst wordt, waar het niet noodig is,

Petegem.
Bado was een bekende en gekruikelijke eigennaam onder de Germanen ; zijne beteekenis heeft
men tot heden toe, naar onze wete, nog met zekerheid niet kunnen vaststellen.
Door het wisselend spel der klanken ontstonden
allerlei verwante gedaanten van dien naam en zoo
vindt men in de oorkonden van de vroegste middeleeuwen nevens Bado, Pato en nevens Bedo, Peto.
Een Frank moet dien naam van Pe.to gedragen
hebben. Hij vestigde zijne oudfrankische woonhalte
op de oevers van de Schelde, waar hij de bosschen
in akkers herschiep voor zijn koorn en de moerassen
langs het water uitdroogde en verbeterde tot weilanden voor zijn vee.
Zijne afstammelingen bleven rond de' voorvader
lijke, erfelijke zale wonen, zij kregen volgens liet
taalgebruik van die tijden, den naam van Petinga
hetgeen te bedieden heeft, de kinderen van Peto en
de zate waar ze iedereen langs de Schelde wist
wonen, de zate waar zij hun hein gevestigd hadden,
verwierf den naam van Petingaheim.
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Toen de geloofsbode deze vrome Germanen tot
het christen geloof bekeerd had, toen er daar eene
kerk en wellicht eene school gebouwd wierden, was
de stamzate der Pelinga, het dorp van Petinaheim
geworden.
Lees de middeleeuwsche latijnsche of oucldietsche
oorko\jaden en ge vindt daar het dorp vermeld onder
de gedaante van Petinghem, een vorm die reeds
eenige wijziging en verkorting ondergaan heeft.
Pelesem zegt men nu maar 't is niet moeilijk.
onder de huidige gedaante, den ouden vorm en de
oude beteekenis terug te vinden, welk ons een
sprankel der voorvaderlijke beschaving als ook den
oorsprong van het dorp vertoonen
Petegem beteekent dus de woonplaats der
afstammelingen van den ouden Frank Peto, die op
de oevers van de Schelde zijn deel der veroverde
bezitting van het Roomsch keizerrijk heeft verkoren.
Veronderstel nu eenen Bado, kort van gestalte
of bijzonderlijk geliefkoosd om zijne minzame geaardheid : de naam zal dit vertolk€n; wat nu gebruikelijk
is, was vroeger ook in zwang en onze kleine, welbe m
l inde Bado, zal den naam verwerven van Badilo,
die deze omstandigheden te kennen geeft.
Het frankisch stamgezin, waar Badilo de stichter
van was, kreeg ook -den naam van Badzlinga en
het frankisch helm waar zij woonden, wierd evenals
zoovele andere zaten van de Germanen gedoopt
met den naam van Badilingaheim.
Dat oord heet Badelenghem in 1225 en men
spelt den dorpsnaam nu Baeleghem in 't Fransch en
Balegem in 't Vlaamsch.
Niet moeilijk, niet waar, om onder die gedaante
de woonplaats der afstammelingen van den kleinen
Bado te erkennen.
Van Petesem naar Balegem is de afstand minder
dan men bij 't eerste opzien zou vermoeden.
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Roosbeke.
De klank der scherplange o, die nu uit de
beschaafde Nederlandsche uitspraak verbannen is,
maar die in Zuid-Nederland door E. H. Bols en vele
andere taalkenners nog verdedigd wordt, vertegenwoordigt in onze Dietsche taal den Germaanschen
tweeklank au.
Daar zijn ook eenige gevallen, waarin de scherplange o, de zachtlange o ontsproten is.
Zelfs de korte o wordt soms in de uitsprake
door eene scherplange o verbeeld.
In sommige streken, namelijk te Isegern, zegt
men fioossche met eene scherplange o.
Floossche wordt gezeid voor flossche en deze
korte o is omklank van a, evenals het woord Jiesclz
der bcektaal door klankwijzing uit het oorspronkelijk Middendietsch woord flctsth ontstaan is, dat
in de spreektaal nog bewaard wordt.
Een dergelijk verschijnsel kunnen wij waarnemen
in den plaatsnaam Roosbeke waar nu de o-klank
scherplang wordt uitgesproken.
De oude gedaante van dien oordnaam is Rosbeka.
Toen men hem niet meer verstond, heeft men
er Rosebeka van gemaakt, dat later als Roosbeke
werd gespeld en uitgesproken.
Sommigen vinden in dien dorpsnaam de beek
van Rosa, Roosje en Willems doet die beek tusschen de roozelaars vloeien en ontleent haren naam
aan die welriekende bloemen.
Hoe heeft men aan Rosbach niet gedacht, eenen
naam die de Duitsche gelijkenis vertoont van onzen
Dietschen dorpsnaam en duidelijk gezien hoe deze
naam uit twee gemakkelijke deelen bestaat te weten
uit het woord beek en het bekend woord hres, ros,
peerd?
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Wortegem.
In eene oorkonde van 1377 lezen wij dat Jan
van den Dorpe aan Jan Gruddinc renten van gronden
verkocht, gelegen te Warteghem.
Deze gedaante biedt ons de verklaring van den
dorpsnaam Wortegem.
Vonden wij oudere vormen, ze zouden als
Wartinghem te voorschijn komen en vroeger nog
ongeschonden als Warlingahezm.
Aangezien de inwoners van Wortegem nu nog
Westnederfrankisch spreken of liever eene gouw
sprake die er van afstamt, zoo mogen wij met recht
vermoeden dat een Frank daar zijne zate heeft
gevestigd.
De naam der oudfrankische woonhalle, die later
het middenpunt van een dorp wierd, heeft ons den
naam van den stichter bewaard, den ouden, bekenden,
germaanschen mansnaam Wart°, en Wartingaheim,
waar zijne nazaten bleven wonen beteekent : de
woonplaats der afstammelingen van Warto.
Deze eigennaam, in denwelken wij den naamstam
yard aantreffen, is verwant met het Oudhoogd. woord
wart, bewaker, en komt als eerste lid te voorschijn
in den mansnaam Wartman, en als tweede naam-deel in verschillige namen zooals Edward, Godoward enz.
Wat Wortegem uit Warfeghem betreft, het is
niet zeldzaam dat o uit a ontwikkelt achter w.
Laat ons nu eenige plaatsnamen onderzoeken,
welke aan dezelfde bestanddeelen als Wartingaheim
hun ontstaan te danken hebben en welke iedere lezer
heel gevoeglijk zal kunnen ontstukken.
I° Adegem. Eene gedaante van 84o luidt Addingahim, hetgene beteekent : de woonplaats der kinderen van Ado. Nakomelingen van Ado of Addo
woonden ook te Adzyqa, zooals deze naam het uitgeeft en te Adtnchusen in Duitschland, verder nog
in Vlaanderen te Azgem, vroeger Addingem (i i 19),
in volle gedaante Adzngaizeim.
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2° Baardegem. Bardingaheim is de woonplaats
der kinderen van den Germaan Bardo geheeten,
even als een Germaansche naamgenoot, die Bardzngthort stichtte in de omstreken van Detmold en
.een andere -die eerst het Bardinkhof bewoonde te
Aalten in Gelderland.
30 Baazgem. Dit dorp droeg vroeger den naam
van Badengem. Badingaheim is de woonplaats der
kinderen van Bado, een wisselvorm van Palo, Peto,
den stamvader der Petznga en Beto, den stamvader
der Betinga, die te Betingahezm, Bettenchem, Betekom gehuisvest waren.
4° Bavegen. Bavzngaheim is de woonplaats der
kinderen van Bavo, Baue, den vader der Bauwens.
5° Erembodegem. Herenbaldeghem (1125) wil zeggen stamzate der kinderen van Herenbald.
60 Gothem. Dit dorp staat in Bene oorkonde van
967 en ook bij Forstemann als Gutdzngahem vermeld.
Eenige regels hooger spraken wii van Jan Guddinc.
Guddinc beteekent zoon van Gudo of Guddo ook
den naam van den man, wiens kinderen Guddinga
geheeten, de eerste bewoners van Gothem waren.
70 Grzmmingen. 't Was vroeger Grzmminghem
of de woonplaats der kinderen van Grimo of Grimmo.
8° Hillegem. 't Was Hzlleng hem in 123o, van
Hillo en de vlaamsche weergade van den Hollandschfrieschen plaatsnaam Hillegom,
9 0 Idegem. Dit dorp droeg den naam van Idenghem in 976. Idingaheim is de weergade van den
Gelderschen plaatsnaam Idinkliof. Johan Winkler
schrijft in de Nomina Geographzca Neerlandica III,
bi. 313 : « In den regel zijn de plaatsnamen niet
zoo gereedelik te verklaren ; in den regel zijn ze,
in hunne hedendaagsche formen, daartoe te zeer
veerbasterd, ingekort, versleten. Of ook de mansvoornamen, die er aan ten grondslag liggen, zijn heden
-ten dage nog slechts in de Friesche gouen in zwang,
maar in Gelderland grootendeels, en in de andere
Nederlandsche gewesten reels geheel uitgestorven
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zijne oude volkseigene mansnamen nog kent en in
gebruik houdt, zonder veel moeite in de Geldersche
plaatsnamen GelOwn en Gelkenhorst, Ellekom, Bennekom, Abbinc, Bannink, Idink zijne mansnamen
Gelke, Elle, Benno, A bbe, Ide enz., die aan de plaatsnamen ten grondslag liggen ; terwijl Gelderslui zelven
en andere Nederlanders, van het bestaan dier mansnamen onbewust, ze ook in die plaatsnamen niet
kunnen erkennen. »
1o° Landeg-em. De voornaam Lando is nergens
beter in vadersnamen bewaard dan in Vlaanderen.
De kinderen van Lando droegen den naam van
Landinga en hunne zate heet nu nog Landegem.
Veel meer verbasterd, min herkenbaar, min Oudgermaansch van voorkomen, zijn de soortgelijke namen
van LendinKa of Lenningen tusschen Diedenhoven
.en Trier en Lentinchofa of Lendikon in de omstreken van Zurich.
I 1° ,Lettlegem. Dit dorp is de woning van LuAus,
zegt kanunnik Desmet. De klank eu beantwoordt
,aan het Middendietsch ue, zoodat het ons niet verwonderen moet, vroeger Luepengem aan te treffen.
MPidendietsch ue beantwoordt aan den Oudgermaanschen klank zu, zoDdat de voornaam Lutpo. die
waarschijnlijk met lief verwant is, aan dezen dorpsnaam tot grondslag heeft ge liend en dat de Frank
_Liupo de stamvader is der Liupinga, die Leuj5egem
voor Vlaanderen gewonnen hebben.
12° Mooregem. Wij vinden Moring-ehaM in 967.
Niet enkel in Vlaanderen, maar in verschillige streken
in Duitschland, hebben er Moringen of afstammeiingen van Moro, Maur, Moor gewoond.
13° Oordegem. Dit dorp staat als Ordzizgrem ver4)orkond in 1125. Forstemann kent den naamstam
Ore, die te voorschijn komt in de namen Ort, Ordzen,-0
en Ordulf. Een Orto of Ordo moet ook bestaan
hebben, zooals de samengestelde naam Ordzen:g het
hat gissen en de 0z/ding-en van Ordin,gem, van
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in Duitschland het doen vermoeden.
1 4° Singem. De naamstam Szg is met Oudhoogd.
sigu, zegepraal, verwant. De zeer gebruikelijke voornaam Sigo of Siggo beteekent dus Victor. Szggznga
zijn kinderen van Siggo en ,Siggingehem (967) is de
woonplaats der Siggingen. Johan Winkler veronderstelde vroeger dezen uitleg At an Singemz, zonder de
oude gedaante te kennen.
15° Zoni(rgem. Volgens kanunnik Desmet beteekent de naam van dit dorp, eene verblijfplaats voor
den zomer. Het droeg den naam van Sumeringehim
in c,67. Het is niet moeilijk daaronder den eigennaam
Sumar te herkennen, waaraan wij 't ontstaan van
onzen dorpsnaam te danken hebben en welke verwant is met het w. sunzar, zomer of subar, zuivere
Er ligt meer dan een Sumeringen in Duitschland.
16° Zonnegent. 't Was Sonnegem in 1173. Sunno,
Sonno, Suno en Sono zijn wisselnamen. Sonnegem
is de verloopen gedaante van Sonningaheim, de
woonplaats der kinderen van Sonno. Ge mocht wellicht twijfelen aan onzen uitleg, beste lezers. Ziet
hier hoe wij te werk gaan. Wij aanschouwen Sonnegem en wij zeggen zonder nochtans van iets te
weten : Er bestaat een Oudgermaansche voornaam
Sonno. Sonning beteekent dus : zoon van Sonno.
Wij zeggen ten tweede : er hebben elders op Germaansch grondgebied ook nog Sonnzngen gewoond
en de benaming van het oord waar zij gehuisvest
waren, moet nagenoeg van maaksel en beteekenis
met Sonnegem of Sonningahezm overeenkomen. En
inderdaad, korte opzoekingen komen onze veronderstellingen bevestigen. Daar' bestaat een eigennaam
Sonno en daar ligt een Sonnzuhuson in de omstreken van Munster.
J. CLAERHOUTe
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